
 
 

 

 מכרז פנימי/חיצוני

 07/ד/2020

 בני שמעוןדודאים בלחברה הכלכלית 
 דרוש/ה

 ומרכז מבקרים קהילה קשריאגף  ת/מנהל
 

 התפקיד: רתיאו

 .הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של האגף 

  ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף.פיקוח 

 ניהול צוות העובדים באגף 

 גבייה, קבוצות שיבוצי, מדריכים גיוס: המבקרים מרכז התנהלות על כוללת אחריות ,
 '.וכו בטיחות, תקציב ומעקב ניהול

 באתר ההדרכה צוות ניהולביצוע לווי קבוצות, הדרכות פרטניות ו . 

 הסביבה ואיכות הפסולת בתחום ופעילויות סדנאות, לסיורים חינוכיים מערכים בניית . 

 אתרלו המבקרים מרכזל והסברה חינוך, פרסוםל מהווייש עבודה כניתת בניית 
 .בכלל ובנגב בפרט המועצה באזור חינוךה מערכותל ושיווקה דודאים

 עיתונותפרסום ב, האינטרנט אתר תפעול כולל: האתר של הציבור יחסי על אחריות 
 . ועוד חברתיות רשתותב, והדיגיטלית הכתובה

  ציבוריים וגופים ממשלה משרדי עם פעולה ושיתופי תקשורתיצירת   . 

 המבקרים למכרז שדרוג תהליך והובלת לאתר מיתוג תכנית מימוש. 

 הרלוונטיים הגורמים מול משאבים והגדלת יזום. 
 

 תנאי סף:
 : השכלה

הכרה  שקיבל או ,גבוהה המועצה להשכלה ידי על המוכר במוסד שנרכש ,אקדמי תואר בעל
 .לארץ אקדמיים בחוץ תארים מהמחלקה   להערכת

 או
 ,המוסמכים והטכנאים ההנדסאים לחוק 93לסעיף  בהתאם רשום טכנאי או הנדסאי 
 2012 - ג "התשע 

 או
 .לישראל הראשית הרבנות לפי אישור ) "יורה יורה" ( לרבנות סמיכות תעודת

 או
 אחרי לפחות שנים שש ,בכולל או בישיבה גבוהה מלאה בתכנית לימודים אישור

 הרבנות הראשית שמקיימת הבחינות מתוך מכלול לפחות בחינות שלוש ומעבר 21 גיל
  .)והיתר איסור ודיני שבת בדיני הבחינות יהיו משלוש שתיים( לישראל

 ניסיון מקצועי:

 בתחום ניסיון שנות חמש :לעיל כאמור תורנית השכלה או אקדמי תואר בעל עבור 
 .הרלוונטי   העיסוק

 העיסוק. בתחום ניסיון שנות שש :רשום הנדסאי עבור 

 .עבור טכנאי רשום: שבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 
 :ניסיון ניהולי

 שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה
 



 
 

 דרישות נוספות:
 עברית ברמה גבוהה מאוד –שפות 

 OFFICEהיכרות עם יישומי  –יישומי מחשב 
 דרישות ייחודיות לתפקיד:

 חינוכיות ותוכניות מערכים בניית, ההדרכה בתחום ניסיון . 

 יתרון – ניהולי ניסיון . 

 .ידע, היכרות וניסיון בעריכת אתרי אינטרנט, ניהול עמודים עסקיים בפייסבוק 

 וגיוס משאבים הפרסום, ההסברה, השיווק בתחום וניסיון ידע. 

 חובה-נהיגה רישיון. 
 כישורים אישיים:

, גבוהה ברמה אנוש ויחסי בינאישית גבוהה, תקשורת ברמה פה ובעל בכתב ביטוי כושר
יכולת הובלה, עבודה בשעות בלתי ייצוגיות, שירותיות, סדר  וארגון,  כתיבה שיווקית .יכולת 

 גרתיותש
 מנכ"ל אתר דודאים :ארגונית כפיפות

 100%  –היקף משרה 

 תחילת עבודה:  מידית

 
נא לצרף לפניה עותק של תעודות אקדמאיות, . 02.202011. -' הג יוםעד ל קורות חיים יש להעביר

  )פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל(  אישורים לניסיון מקצועי והמלצות.

)עבור   9915852-08או באמצעות הפקס   misra@bns.org.il: ניתן להעביר: במייל לכתובת
 .(יסמין קמחי

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

 

mailto:misra@bns.org.il

