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 מנהל יחידה לפיתוח כלכלי  ברשות ומיצוי משאבים ברשות:  המשרה תיאור
 100%:     משרה היקף

 חוזה אישי:             דירוג ודרגה
 מנכ"ל  העירייה:               כפיפות 
 

  :התפקיד תיאור

הרשות ולגורמי  המקצוע במיצוי והרחבת הפוטנציאל הכלכלי של הרשות סיוע לראש  -
 וחיזוק יכולותיה למיצוי משאבים.

ניהול אפקטיבי ויעיל של ההוצאות  לצד קידום מהלכים לפיתוח מנועי ות, והגדלת הכנס -
 .כחלק מתפיסה אזורית מערכתיתי עצמה וצמיחה של הרשות בפנ

 ת בתחום הפיתוח הכלכלי ומיצוי משאבים.עול פעילות הרשות המקומייקידום וי -
 פיתוח תפיסה של כלכלה מקומית  וטיפוח קשרי הרשות עם המגזר העסקי ביישוב. -
 שילוב התפיסה של פיתוח כלכלי אזורי ברשות המקומית. -

 
 :  תפקיד דרישות

או תעודת רואה חשבון בתוקף או השכלה תורנית  ניסיון לפחות שנתיים  : תואר אקדמיהשכלה
 בגיבוש והובלת תוכניות .

 ארבע שנות ניסיון מקצועי כאמור. –הנדסאי רשום 
 חמש שנות ניסיון מקצועי כאמור. –טכנאי רשום 

 
-בגיבוש והובלות תכניות ומיזמים לפיתוח כלכלי : : ניסיון של שלוש שנים  לפחותניהולי סיוןינ

חברתי ברשויות המקומיות או בגופים ציבוריים אחרים מול משרדי הממשלה או בשיתוף עימם , 
 או בארגונים בעלי היקף פעילות משמעותי . 

 ניסיון של שנה לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה .
 

, יחסי  אנוש מצוינים ואסרטיביות,  יכולת והבנה עסקית  ואחריות אמינות :אישיים כישורים
גבוהה, עצמאות ויצירתיות, עבודה תחת לחץ, יכולת אבחון וזיהוי צרכים ומתן מענה, יכולת הבניית 

 תהליכים ופיתוח תכנים, נסיעות מרובות. 

 :בתפקיד הייחודים העשייה מאפייני

 אכפתיות ומעורבות חברתית -
 לקיים משא ומתן עם גורמים שונים.בעל יכולת וכישורים  -

 המועסקים לעובדים המועמד של משפחה קרבת העדר או/ו קרבה על בכתב הצהרה להגיש יש
 )כאלה שקיימים ככל( ציבור לנבחרי או בעירייה

 הכישורים על המעידים מסמכים בצירוף  בכתב אנוש משאבי לאגף למסור  יש מועמדות הצעות
 . 13:00 שעה 21/10/2021לתאריך עד הנדרשים
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 לא משפחה קרבת על בכתב הצהרה צרוף לרבות רלוונטיים אישורים/תעודות ללא שתוגש בקשה
 . תידון

 .כאחד ולנשים לגברים מופנה אך, זכר בלשון נכתב המכרז

 

 

 


