
نحن بحاجة لتوظيف  

إنشاءاتمدير

كربالء/ العراق 

افالبناءمشاري    علتخطيطبهموثوقإنشاءاتمديرعننبحث   ا وانجازهتقدمهاعىلواإلشر
 
الوقتف

 ستكون .التكلفةحيثمنفعالةوبطريقةالمناسب
ا
انيةإعدادعنمسؤول ذوالتنفيوالتنظيمالمي  

.للمشاري    عالزمنيةوالجدولة

:نبذة

:العلميالتحصيل

:الخبرات المطلوبة 

.110  
 
.المشاري    ع المدنية  / EPCسنوات أو أكير ف

  إدارة البناء 2.
 
ة عملية مثبتة ف .خير

.معرفة متقدمة بعمليات إدارة البناء والوسائل واألساليب التأكد .  3
.ة معرفة بمنتجات البناء وتفاصيل البناء والقواعد واللوائح ومعايي  الجودة ذات الصل.  4
.فهم جميع جوانب عملية البناء .  5
.اإللمام بحزم برامج إدارة البناء .  6
ة"القدرة عىل التخطيط ورؤية .  7 ."الصورة الكبي 
  إدارة الرصاع واألزمات .  8

 
.المختصة ف

يةمها.  9 .رات القيادة وإدارة الموارد البشر
  إدارة الوقت والمشاري    ع .10

 
.مهارات ممتازة ف

:المسؤوليات 

اف عىل مشاري    ع البناء وتوجيهها من البداية إىل االنتهاء .  1 .اإلشر
وع بعمق لجدولة التسليمات وتقدير التكاليف .  2 .مراجعة المشر
  الموقع وخارجه لمراقبة االمتثال ألنظمة البناء والسل .  3

 
اف عىل جميع اإلنشاءات ف .مة اإلشر

.تنسيق وتوجيه عمال البناء والمقاولي   من الباطن .  4
.حدد األدوات والمواد والمعدات وتتبع المخزون .  5
وط التعاقدية لألداء استيفاء . 6 .الشر
.سي  العمل عىل أساس يوم  مراجعة . 7

يتطلب من يجد في نفسه المؤهالت أن يرسل سيرته الذاتية على البريد 

cv@pewgroup.com  االلكتروني:
مدير انشاءات: تحت عنوان 

  البكالوريوسدرجة
 
.صلةذيمجالأوالهندسةأوالمعماريةالهندسةأوالبناءإدارةف



نحن بحاجة لتوظيف  

إنشاءاتمدير

كربالء/ العراق 

:المسؤوليات

يتطلب من يجد في نفسه المؤهالت أن يرسل سيرته الذاتية على البريد 

cv@pewgroup.com  االلكتروني:
مدير انشاءات: تحت عنوان 

8  .  
.إعداد التقارير الداخلية والخارجية المتعلقة بالوضع الوظيف 

.التخطيط المسبق لمنع المشاكل وحل أي مشاكل ناشئة.  9
اخ.10 وط االتفاقات ، وصياغة العقود والحصول عىل التصاري    ح والير .يصالتفاوض عىل شر
.تحليل وإدارة وتخفيف المخاطر.11
.ضمان معايي  البناء النوعية واستخدام تقنيات البناء المناسبة.12

.تنظيم ، تخطيط ، قيادة

:المهارات 



WE ARE HIRING
Construction Manager 

Iraq / Karbala

We are looking for a reliable Construction Manager to plan construction projects 
and oversee their progress along the way in a timely and cost-effective manner. 
You will be responsible for budgeting, organization, implementation and 
scheduling of the projects .

Brief :

Education :

BS degree in construction management, architecture, engineering or related 
field .

Experiences Requirements :

1.  10 years or more in EPC/Civil projects .
2.  Proven working experience in construction management .
3.  Advanced knowledge of construction management processes, means and    

methods .
4.  Expert knowledge of building products, construction details and relevant

rules, regulations and quality standards .
5.  Understanding of all facets of the construction process .
6.  Familiarity with construction management software packages .
7.  Ability to plan and see the “big picture” .
8.  Competent in conflict and crisis management .
9.  Leadership and human resources management skills .
10.Excellent time and project management skills .

Energetic and qualified candidates are requested to send their CVs to: 

cv@pewgroup.com / Subject: Construction Manager

1.  Oversee and direct construction projects from conception to completion .
2   Review the project in-depth to schedule deliverables and estimate costs .
3.  Oversee all onsite and offsite constructions to monitor compliance with      

building and safety regulations .
4.  Coordinate and direct construction workers and subcontractors .

Responsibilities :



WE ARE HIRING
Construction Manager 

Iraq / Karbala

5.  Select tools, materials and equipment and track inventory .
6.  Meet contractual conditions of performance .
7.  Review the work progress on daily basis .
8.  Prepare internal and external reports pertaining to job status .
9.  Plan ahead to prevent problems and resolve any emerging ones .
10.Negotiate terms of agreements, draft contracts and obtain permits and  

licences .
11.Analyse, manage and mitigate risks .
12.Ensure quality construction standards and the use of proper  

construction techniques .

Responsibilities :

Skills :

Energetic and qualified candidates are requested to send their CVs to: 

cv@pewgroup.com / Subject: Construction Manager

Leadership, planning, organizational skills .
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