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 מכרזים

 
 עיריית  טייבה

 
  22/2021מכרז  מס'  

                                                                      --------------------------------- 
                                     

 תיאום, בקרה והון אנושי  סמנכ"ל ומנהל אגף תיאור המשרה :

 + או חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים41-43: אקדמאיים   ודירוגה דרגת המשרה

 100%:  היקף העסקה

 : פומבי סוג המכרז

 כפיפות: למנכ"ל הרשות המקומית.
 

 תיאור התפקיד : 

ת תכנית העבודה ניהול תהליכי עבודה ברשות, בהתאם לחזון הרשות והאסטרטגיה שהיא גיבשה, לרבו -

 הרשותית ותהליכי רוחב.

התווית מדיניות ותהליכי העבודה לניהול ההון האנושי ברשות, ניהול ההון האנושי והובלת תהליכים ארגוניים  -

 ברשות.

 קידום פרויקטים שונים בהתאם להנחיות הנהלת הרשות.  -

 עיקרי התפקיד:

  

 ת/אגפי הרשות ובהתאם לחזון הרשות.כתיבת תכנית העבודה הרשותית בתיאום על יחידות/מחלקו -

 הנחיית עובדי הרשות בנושא תכנית העבודה -

 מעקב ובקרה על פעילות היחידות/המחלקות/האגפים השונים ברשות. -

 הובלת פרויקטים ותהליכי רוחב רשותיים -

 ניהול צוות העובדים הכפופים לאגף. -

 תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי ברשות. -

 אנושי ברשות.ניהול האגף להון ה -

 ניהול, תיאום ובקרה  למערך ההדרכה ברשות. -

 ניהול, תיאום ובקרה לתחום רווחת העובדים ברשות. -

 
 בעל תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ  תנאי סף :

 לארץ.                   

 
 : ניסיון מקצועי וניהול

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.  10שנים בניהול לפחות, במהלך  7ועי של ניסיון מקצ -

 יתרון לבעלי ניסיון בתחום המוניציפלי.

 עובדים לפחות 7שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה של  -
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 : דרישות נוספות

  office-היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב -

 ול משרדי ממשלהניסיון בעבודה מ -

 היכרות עם מערכת השלטון המקומי -

 

 מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד: 

 איזון בין צרכי הרשות לצרכי העובדים, באמצעות התאמת פתרונות אפקטיביים. -

 ניהול משא ומתן עם גורמים שונים ברשות. -

 הנחיה וליווי של מנהלים עמיתים בארגון. -

 ה לה.עבודה עם ממשקים רבים ברשות ומחוצ -

 יכולת ניתוח וקבלת החלטות. -

 עבודה בתנאי לחץ. -

 נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות. -

 
 

משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור  ה ו/או העדר קרבתיש להגיש הצהרה בכתב על קרב
 (ככל שקיימים כאלה)

מסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים עד לתאריך  הצעות מועמדות יש  למסור לאגף משאבי אנוש בכתב  בצירוף
 . 13:00שעה  17/6/2021

 בקשה שתוגש ללא תעודות/אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה לא תידון .
 

 המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
 

 
 


