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 2021-388  -מכרז
 דרוש/ה        

 בשור -התיירות במרחב שקמהעמותה לקידום מנהל/ת 
 שמעון, מרחבים, שדות נגב ושער הנגב -במועצות האזוריות אשכול, בני

 
 : הגדרת התפקיד 

 כולל חממות תיירותיות, חונכות עסקית ועוד(. ליווי וטיפול ביזמים בתחומי התיירות( 
  האזורית.טיפול וקידום כל נושא התיירות ברמה 
  .הפעלת פורומים מנהלים ופורומי תיירנים 
  ,עבודה מול משרד התיירות, החברה הממשלתית לתיירות )החמ"ת(, קק"ל, רשות הניקוז

 הלת נחל הבשור ואחרים. רשות העתיקות, רט"ג, מנ
  .תיאום בין המועצות והגורמים הרלוונטים באזור בתחום התיירות 
  .טיפול בקרנות סיוע 

 
 : דרישות התפקיד

  כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון,   תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים:בעל
עיסוקיה העיקרי של  , בעל תואר אקדמי אחר בתחום נהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודהמי

 החברה.
  מאלה: לפחות באחדשנים  5של בעל ניסיון 

o  של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותיבתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי . 
o   בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים

 שפטיים.   מאו 
o עיסוקיה העיקריים של החברה. בתפקיד בכיר בתחום 

 שנים   10מקרים חריגים ניתן לבחור במי שאין לו תואר אם הוא בעל ניסיון מצטבר של ב
שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל   5שמתוכן  לפחות בתפקיד או הכהונה 

מזה של החברה שבה הוא מועמד לכהן וועדת הבחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים  
 לבחירה כאמור.

 
 : דרישות נוספות

  .יכולת הידברות ופעילות מול ראשי רשויות, מוסדות, ממשלה ונציגי תושבים 
  וניסיון במגזר הכפרי. יכולת מנהיגות 
  יתרון.  -היכרות טובה עם האזור 
 .יכולת יצירת מערכת יחסי אנוש טובים 
 .יכולת הופעה בפני ציבור וניסיון בגיוס משאבים 
 .ראש פתוח, דינאמיות, יזמות ויכולת לגמישות מחשבתית 

 
 יו"ר העמותה. :כפיפות

 
   חוזה אישי באישור מ. הפנים.ע"פ , 100%משרה מלאה : תנאי העסקההיקף משרה ו 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

נא לצרף לפניה עותק של תעודות, אישורים    15.07.2021-קורות חיים יש להעביר עד תאריך ה
 לניסיון מקצועי והמלצות. )פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל( 

 קישור להגשת מועמדות: ניתן להגיש בלינק
 
 
 

  .  יענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד •

 ית לגברים ונשים כאחד.מודעה זו מופנ •

 המכרז מופנה גם לאנשים עם מוגבלויות במידה שווה. •

ועדת האיתור רשאית לזמן את עשרת המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי  •
  10הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות. לכל הפחות 

 מועמדים. 
 

 
 ניר זמיר 

 
 יו"ר העמותה 

https://hr-bns.automas.co.il/page5?tenderid=2021-388

