השלמת ביצוע פרויקט פסגות מודיעין

DATE

1

מבוא

תודה על האמון.
אנו מודעים לאחריות ולמחויבות הנדרשות מאתנו על מנת לסיים ביצוע
פרויקט זה באופן שיאפשר לכם כניסה לדירה שרכשתם בהקדם האפשרי.
אנו נערכים למאפייני עבודה זו ומשלבים בביצוע כח אדם של חברתנו
וקבלני משנה מהימנים.
לשירותכם תמיד מנובילד.
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אודות הקבוצה

קבוצת י.ש .האחים יעקובי ( )YSBהינה אחת מקבוצות הבניה ותשתיות
הגדולות והמובילות בישראל .הקבוצה כוללת כ 15-חברות בנות
היוזמות ,מתכננות ,מבצעות ומתחזקות פרויקטים רחבי היקף בתחום
התשתיות ,הבינוי ,המערכות ,איכות הסביבה ,מערכות מתח נמוך בקרה
ועוד...

לחברה לקוחות מהסקטור הפרטי והציבורי ,בישראל ובעולם.
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מבנה אחזקות

4

קצת במספרים

• הקמה 1974 -

• עובדים מועסקים ישירות על ידי החברה 1,000
•  6,000עובדי קבלני משנה

• מחזור פעילות שנתי מעל .₪ 1,000,000,000
• דירוג ב D& B-ענפי (ארצי) מקום .5
5

מבין לקוחותינו

ועוד רבים נוספים!
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אודות החברה
מנובילד הנה זרוע ה FM-וההנדסה של מנוליד חרות.
מנובילד שמה את נושא הבטיחות והדאגה לעובד בראש סולם העדיפות.
החברה מתמחה בביצוע פרויקטים מורכבים באחזקת מבנים ומערכות
ופרויקטים הנדסיים
לחברה יכולת אחזקת מבנים משולבת ( ,) IFMאחזקת קמפוס כוללת ,התמחות
במערכות אלקטרו מכאניות ויכולת פריסה כלל ארצית .במישור ההנדסה
והפרויקטים לחברה יכולת תכנון ביצוע , Design to budget ,ביצוע עבודות גמר
מורכבות (לו"ז ,תקציב ,מורכבות הנדסית) ועוד..
מנובילד משקיעה מאמץ בשילוב טכנולוגיות בנייה מתקדמות ,טכנולוגיות
המקצרות את משך העבודה ,מקטינות גורמי סיכון באתר הבניה ומשפרות את
ההלימה בין התכנון לתוצאה.
כחברה בקבוצת מנוליד חרות ,למנובילד הגישה והיכולת לעמוד בדרישות
איכות הסביבה הגבוהות ביותר ולהוביל כל פרויקט בהתאם לדרישות איכות
הסביבה המאפיינות אותו.
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חטיבת  - IFMאחזקות
חטיבת האחזקות מנוסה באחזקת מבנים ובמערכות אלקטרומכניות מורכבות ובמתן
שירות כולל לתחזוקת מערכות מבנה ייעודיות.
לחטיבת האחזקה צוותי עבודות כלליות מיומנים (תחזוקת מבנה ,נגרות ,מסגרות ועוד).
מבין לקוחותינו:

•
•
•
•
•
•

•

מעברי גבול
כבאות והצלה
בתי משפט שלום ומחוזיים
משטרת ישראל
בנייני משרדים כגון , IBM :בנק
ישראל ,ב.ס.ר
משרד הביטחון

•
•
•

משרדי הביטוח הלאומי בכל רחבי
הארץ
בתי חולים ומרפאות
מוסדות חינוך
רשויות מקומיות

• שדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון
• ועוד רבים...
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מוקד שירות
• מנובילד כחברה הנהנית מפריסה ארצית מפעילה מוקד שירות הפועל 7X24
• המוקד מנוהל באמצעות תוכנת  Benefit CRMהמאפשרת להגיע ליעילות ארגונית
וניהול צוות עובדים ,מעקב תקלות ובכללן את פעילות המוקד הטלפוני.
•

מוקד השירות מופעל על ידי צוות מורחב המבטיח מענה רציף ויתירות במקרי קיצון.

•

המוקד מוצע לשירות כלל לקוחות החברה בפריסה ארצית וזמין  24שעות ביממה.

• פריסה הארצית ומוקד שירות מתקדם מאפשרים למנוליד את היכולת לעמוד בSLA-
של  2שעות מקריאה לתקלות המוגדרות כדחופות .
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אנחנו כאן עבורכם
שעות העבודה באתר הן מהשעה  07:00ועד לסיום המשימות בהתאם לתוכנית היומית.
אנו נערכים לארח אתכם באתר ולסייע לכם בכל מידע נדרש.
שלומית ,הממונה על התאמות הדיירים וחלק מתפקידיה כוללים תיעוד המתבצע בכל
דירה תעמוד לרשותכם לשם תיאום ביקורים ,מספר הטלפון 052-587-1686 :
חשוב לציין כי אנו נתאם הביקורים בכפוף לכללי הבטיחות ,כל מבקר ילווה על ידי בעל

תפקיד באתר שיוודא כי איננו נחשף לסיכונים המאפיינים אתר בניה .הצורך בליווי
מגדיר את כמות האורחים הניתנת לתיאום ,נודה לכם על ההבנה והסבלנות.
אנו נצייד אתכם בציוד הבטיחות ההכרחי אך עדיין כל אחד מכם נדרש לעירנות בהגיעו
לאתר.
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תודה רבה
רח׳ משה שרת  , 28ראשון לציון (סניף ראשי) | טלפון | 03-9537111 :פקס03-9628602 :
רח׳ הפלדה  , 24עמק שרה ,באר שבע | טלפון | 073-2534900 :פקס08-6270453 :
רח' בר יהודה  , 53נשר | טלפון | 04-8641380 :פקס04-8669537 :

www.menolead.co.il
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