
 

 

 פנימי/חיצונימכרז 

 364-2020-מכרז מספר 

 -ת בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מלחבר

  תיירות רכז/ת :דרוש/ה

 התפקיד: תחומי האחריות והגדרת

 במועצה האזורית בני שמעון ניהול מקצועי של תחום התיירות 

 לפיתוח התיירות במועצה, מקורות מימון תיירות גיוס ואיגום משאבים וניהול תקציב ה

 .קולות קוראיםבות איתור והגשת לר

 שכנות, משרדי ממשלהרשויות עסקים קטנים, שיתופי פעולה עם יזמי תיירות,  תרציי 

 ועמותת התיירות האזורית.

  אזורי, הפעלת הנהלת תיירות יםנתיירארגון, תיאום והובלת פורום 

 העסק ליווי ותמיכה בפיתוח  ,לצורך מיפוי מועצה עם התיירנים ברציף  ניהול קשר

 .התיירותי על כל שלביו

 תכנון השתלמויות, קורסים וסדנאות רלוונטיות ליזמים ובעלי עסקים בתחום התיירות. 

 פרסומים וכו' םסיורי סוכנים עיתונאי –התיירותי  קאחריות כוללת לשיוו 

  כולל ירידים, קמפיינים, כנסים ועוד  אירועים ופסטיבלים מקומייםקידום. 

 המאושרות  במסגרת שעות העבודה החברה הכלכליתש ושתדר תביצוע כל פעילות אחר

 ) כולל לסירוגין עבודה בשבתות(

 

 :דרישות סף
 השכלה:

 במקצועות  בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
 הרלוונטיים לתפקיד

 
 ות:מקצועי ודרישות ניסיון

  יזמות ים ובפיתוח בריכוז פרויקט, בתחום התיירותמוכח ניסיון 

 רשויות /גורמי ממשל ו סיון בעבודה מול יזמיםיחברתית ונ-רקע ביזמות עסקית 

 יכולת הובלת תהליכים ארגוניים, חשיבה עסקית יצירתית, פיתוח עסקי 

 לרבות עבודה עם כלי שיווק דיגיטליים, ידע בשיווק המוצר  ידע וניסיון בשיווק ומכירות
  .יתרון –התיירותי 

 יכולת לגיוס משאבים ושותפים מקומיים מהמגזר הציבורי, הפרטי והחברתי 

 יתרון - נגבה תושב 

 

 

 



 

 

 :כישורים אישיים
 

 יכולת ניהול ובקרת , יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות, פיקוח ובקרה ,יכולת ארגון
 .תקציב

 יתר בשעות לא בין ה ,יכולת לעבודה מאומצת ועצמאית ,תכניות אחריות על פיתוח וביצוע
 .שגרתיות

 וודאות וריבוי גורמים וארגונים-אופי יזמי, יכולת להתמודד עם חוסר. 

 .יוזמה אישית, תפקוד עצמאי, אחריות כוללת וגישה ניהולית בוגרת
 

 :פרטים נוספים

 משרה %05-הקליטה לתפקיד תהיה במדובר במכרז למשרה מלאה, אך  – היקף משרה 
ובתקצובה. בכל  ה באישור דירקטוריון החברהמותני עם אפשרות להגדלת היקף עתיד

 מקרה יובהר כי החברה אינה מתחייבת להגדלת היקף המשרה.

 מידית – תחילת עבודה 

 כ"ל חברת בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ממנ - כפיפות ארגונית 

  אגף בכיר ובהתאם לאישור  לפי הדירוג המקובל ברשויות מקומיות -תנאי שכר
 במשרד הפנים. ייםלתאגידים עירונ

 

 

נא לצרף לפניה עותק של תעודות, אישורים  2020.1227.-ה תאריךקורות חיים יש להעביר עד 
 לניסיון מקצועי והמלצות. )פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל( 

 כאן: גיש בלינקניתן לה

 
 .המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד

 .שווה במידה מוגבלות עם לאנשים גם מופנה המכרז
 

https://hr-bns.automas.co.il/page5?tenderid=2020-364

