חטיבת משאבים ומנהל
להיות אדם ,לעבוד עם אנשים ,להניע חברה להצלחה

שם
התפקיד:

מנהל תחום הסדרי תנועה מרחב צפון/מנהל תחום הסדרי תנועה מרחב דרום

מס'
תפקיד:
חטיבה:

חטיבת אחזקה ותפעול

מיקום:

מרחב צפון/מרחב דרום

כפיפות:

מנהל מרחב צפון/מנהל מרחב דרום

השכלה
וניסיון:

מהנדס תנועה
תואר שני בהנדסה אזרחית  -יתרון
בעל ניסיון מקצועי של  3שנים לפחות בתכנון תכניות הסדרי תנועה
בעל ניסיון של שנה לפחות בבקרת תכניות הסדרי תנועה – יתרון
בעל ניסיון של שנה לפחות בתחום תכנון ו/או בקרה של הסדרי תנועה בשלבי ביצוע -
יתרון

כישורים :הובלת צוות ,יוזמה ופרואקטיביות ,פתרון בעיות ,חשיבה מערכתית וקבלת החלטות.

מהות
התפקיד:

 .1בודק ומאשר תכניות הסדרי תנועה ושלבי ביצוע במרחב צפון ובמרחב
יו"ש/במרחב דרום.
 .2מנחה גורמים בחטיבת האחזקה וגורמים חיצוניים בתחום הסדרי תנועה
ושלבי ביצוע.
 .3מיישם את מדיניות החברה בתחום בטיחות התנועה.
.1
.2

.3
תחומי
אחריות
וסמכות:

.4
.5
.6
.7
.8
.9

אישור תכניות הסדרי תנועה ושלבי ביצוע במרחב צפון ובמרחב
יו"ש/במרחב דרום.
שותף לגיבוש וקביעת פרוגרמות תנועתיות לכל פרוייקטי האחזקה (כדוגמת
פניות שמאלה ,פרוייקטי סל גודש כבישים מרשויות וכד') ניתוח מוקדי
סיכון/נקודות תורפה ברשת.
ריכוז כל הפעילות בתחום המלצות משטרה בעקבות תאונות דרכים או
המלצות לשיפור ברשת הדרכים תוך ניתוח וכינון המלצות לתיכנון ואישור
בהתאם לצורך.
קבלת תכניות הסדרי תנועה ושלבי ביצוע לבדיקה.
בקרת התיכנון בהיבטי תנועה ובטיחות והשלמת התייחסות.
מקיים התייעצות עם משטרת ישראל בתחומי הדרכים שבאחריותו
דואג לקידום הפרוייקטים שבאחריותו תוך ריכוז הפעילות והמעקב
והבקרה עד להשלמת ההתייעצות עם המשטרה.
דואג לאישור וחתימת התוכניות ע"י הגורם המוסמך בחברה כרשות
תימרור מקומית.
שותף פעיל בסיורי מסירה של פרוייקטים מחטיבת הפיתוח לחטיבת
האחזקה.
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חטיבת משאבים ומנהל
להיות אדם ,לעבוד עם אנשים ,להניע חברה להצלחה
.11
.11
.12

.13

מהווה חלק מוועדה מקצועית מרחבית למתן היתרים לגורמי חוץ/צד ג'.
שותף לבחינה של תקנים ,מפרטים ,ואביזרי בטיחות חדשים ו/או
המקובלים בחו"ל בתחום בטיחות התנועה.
יוזם ושותף בוועדות מקצועיות (וועדות לעידכון הנחיות ,וועדת מעקות
בטיחות וועדה לכתיבת הנחיות נהלים ומפרטים בתחומים שבאחריותו
ושותף בשיפוטים השונים של פרוייקטי האחזקה.
מטלות נוספות  -מבצע מטלות נוספות עפ"י הנחיית מנהל המרחב.

* תיאור התפקיד מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
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