שיכון ובינוי סולל בונה )בנין ותשתית( בע"מ
שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ

שיכון ובינוי ,מקבוצת אריסון ,היא קבוצה מובילה בתחום התשתיות ,הנדל"ן והסביבה ,בארץ וברחבי העולם .הקבוצה שמה לה
למטרה לאזן בין הצלחה עסקית ,אחריות חברתית ודאגה לסביבה ולטבע ,כדי להוביל יצירת סביבת חיים בת-קיימא ומתקדמת.

שיכון ובינוי סולל בונה-תשתיות
שיכון ובינוי סולל בונה  -תשתיות ,הזרוע הביצועית של שיכון ובינוי בישראל .הינה חברת הבנייה והתשתיות
מהמובילות בישראל מזה למעלה משמונה עשורים לבניה ,תשתית ועבודות עפר.החברה הינה קבלן רשום ברשם הקבלנים וקבלן
מוכר לביצוע עבודות בכל הענפים .הידע והנסיון שרכשה החברה במהלך שנות פעילותה מאפשרים
לה לבצע פרוייקטים מורכבים ביותר ולהתמודד בהצלחה עם כל אתגר.

תחום פעילות
החברה ביצעה ומבצעת עבודות הנדסיות מורכבות ופרוייקטים מובילים בתחומי:
 #פרויקטים למגורים – בנית שכונות מגורים מצפון הארץ ועד אילת  #פרויקטים ציבוריים – בנית מוסדות
ציבור ,משרדים ,גשרים ומחלפים ,עבודות ביסוס ובניה תת קרקעיות ,מתקני סינון והתפלת מים  #פרויקטים
בנושא תשתיות וכבישים – סלילת כבישים בכל רחבי הארץ מסילות רכבת וגשרי רכבת ,מנהרות,
שדות תעופה אזרחיים וצבאיים  #פרויקטים מסוג B.O.T

דוגמאות לפרויקטים גדולים
 #בניני ממשלה וציבור – )מחנה מטכ"ל ,מפקדת המשטרה בחיפה ,מחנות צבאיים ,בתי משפט,
מרכז משרדי ממשלה ,בנינים באוניברסיטאות ובתי חולים ועוד(  #מתחמים מסחריים ותעשיתיים –
)מגדלי משרדים ברמת גן ובני ברק ,בנין רד בינת בירושלים ,בתי אבות בבני ברק ובירושלים ,קניון גבעתים ועוד(
 #כבישים מהירים ומחלפים – בכל רחבי המדינה – )כביש חוצה ישראל ,מנהרות הכרמל ועוד(
 #גשרים ,מסילות רכבת וגשרי רכבת  #פרויקטים סביבתיים בתחום השופכין ,בתחום
סינון ומאגרי מים – )מתקן סינון למוביל הארצי ,מתקני התפלה ועוד(  #ביצוע קו הגז היבשתי

דרישות תעסוקתיות
 #פרויקטי בניה ציבורית וגשרים
בוגרי הנדסה אזרחית שישתלבו כמהנדסי ביצוע בפרויקטים

 #עבודות כבישים ותשתיות
בוגרי הנדסה אזרחית שישתלבו כמהנדסי ביצוע בפרויקטי תשתיות

מסלול קידום
 #תחילת עבודה בתפקיד מהנדס ביצוע  #השתתפות בהשתלמויות מקצועיות וצבירת ניסיון
וותק בתפקיד ,במטרה לרכוש מיומנויות מקצועיות וניהוליות  #עובדים מתאימים יוכלו להתקדם
לתפקיד מנהל פרויקט  #עובדים מצויינים בעלי וותק ונסיון יוכלו להתקדם ולעבור למשרות נוספות
בקבוצה ולהשתלב בפעילות בחו"ל במסגרת אס .בי .אי תשתיות.

לעבוד בשיכון ובינוי זה להיות חלק מארגון בעל היסטוריה מפוארת,
הווה של עשייה מבורכת ועתיד מלא באתגרים מרגשים ,חדשנות ויצירתיות.
רוצה להצטרף? קורות חיים למיילJob@hch.co.il :
לפרטים נוספים :שיכון ובינוי סולל בונה בע"מ  -רח' הירדן 1א' ,איירפורט סיטי ,טל ,03-6301024 .פקס073-2837445 .
הפרסום מיועד לנשים וגברים כאחד .מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

