
 

 

 פנימי/חיצונימכרז 

  380-2021 -מכרז מספר 

 בני שמעון דרוש/ה אזוריתמועצה ל

 מנהל/ת מחלקת ליווי ישובים 

  תיאור התפקיד: 

 מנהל מחלקת ליווי ישובים ואחראי תחום ליווי כלכלי באגף ישובים, אסטרטגיה וחדשנות

 יות:תחומי אחר

  .ניהול מערך ליווי הישובים במועצה האזורית בני שמעון 

  פורום מלווי הישובים וליווי אישי של מלווי הישוביםריכוז 

  בהתאם לצורך -ישובים במועצה 4-5ליווי ישיר של 

 .מתן מענה לסוגיות העולות מן הישובים בקשר עם כל מחלקות ואגפי המועצה 

 הובלת תחום הליווי הכלכלי של ישובי המועצה 

 ת הכנסה ליישובים.ליווי וסיוע לבעלי תפקידים כלכליים בישובים ביצירת מקורו 

 "פיתוח יוזמות כלכליות יישוביות ומועצתיות בשותפות עם חכ"ל ייזום ופיתוח 
 

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 רובדי -הכרות עם עולם המועצות האזוריות והשלטון הדו 

 תהליכים ניהול יכולת 

 מצוינים אנוש יחסי .אנשים עם עבודה יכולת 

 הדרכה ותיצו של והפעלה הדרכה יכולת 
 

 תנאי סף:

  השכלה :

  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל

 הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 או

  לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,  93הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף

 .81/1-התשע"ג

 או

 יורה( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל תעודת סמיכות לרבנות )יורה 

 או

  18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית 

 לישראל)שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר. (



 

 

 כישורים אישיים:

 ,בביצוע ,ודייקנות קפדנות ,ובקרה פיקוח ,תיאום ,ותכנון ארגון יכולת ,אישית ומהימנות אמינות
 בכתב התבטאות יכולת ,מ"מו וניהול החלטות קבלת יכולת ,אישית בין בתקשורת גבוהות מיומנות

 .שגרתיות בלתי בשעות לעבודה מוכנות ,בצוות עבודה יכולת ,פ"ובע
 

 נוספות:דרישות 

 ניסיון מקצועי:

  שנים לפחות  4ניסיון של  –עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל

  .בתחום העיסוק של המשרה

  שנות ניסיון כאמור לעיל 5 –עבור הנדסאי רשום.  

  שנות ניסיון כאמור לעיל 6 –עבור טכנאי מוסמך. 

  ליווי ישובים(מקומיים לוועדיםית בין מועצה אזורניסיון של שנה לפחות בניהול קשר(- 
 יתרון

  יתרון -/ המוניציפליהיישוביניסיון של שנה לפחות בקידום פרויקטים כלכליים בתחום 
 

 ניסיון ניהולי:

  עובדים לפחות בכפיפות ישירה  3בעל ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בניהול צוות של

 .או עקיפה

 

 בהתאם לצורך  :שפות

 -OFFICEות עם תוכנות ההיכר :יישומי מחשב

 מנהל אגף ישובים, אסטרטגיה וחדשנות: כפיפות

 משרה מלאה. - %100 היקף משרה:

 מידיתחילת עבודה: 

נא לצרף לפניה עותק של תעודות, אישורים  21.0407.ה תאריךקורות חיים יש להעביר עד 
 ת מתאימות לא תטופל( לניסיון מקצועי והמלצות. )פניה שתגיע ללא תעודו

 כאן ניתן להגיש בלינק

 
 .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=2021-380

