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מכרז כ"א חיצוני  – 2/2022מנהל/ת מחלקת פרויקטים

אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק

שיעור המשרה  100% :משרה.
תנאי שכר  :דרוג ודרגה או חוזה אישי בכופף לאישור אגף התאגידים במשרד הפנים.
כפיפות  :מנכ"ל החברה

בן  -עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שייח דנון
שמרת

תיאור התפקיד:
גיבוש ,התוויה וביצוע מדיניות החברה בפרויקטים בתחום עיסוקה
עיקרי התפקיד:
קידום ויזום פרוייקטים בתחום עיסוקה של החברה ,לרבות קשר שוטף עם משרדי ממשלה
וגורמי מימון ואיתור והגשת קולות קוראים
פיקוח ,בקרה ודיווח על פרוייקטים המנוהלים על ידי החברה ,כולל קשר שוטף מול היישובים
בכל הקשור להרחבות ולרבות עבודה מול קבלני ביצוע.
ניהול עובדים.
דרישות התפקיד:
*השכלה
תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ – .או  -הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  39לחוק
ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג – ..2012-או  -תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי
אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש
שנים לפחות אחרי גיל  18ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות
הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
חובה לצרף העתק התעודות המתאימות לקורות החיים .לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף
את התעודות כנדרש.
*ניסיון מקצועי
עבור בעל תואר אקדמאי או השכלה תורנית – ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
עבור הנדסאי רשום – חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
עבור טכנאי רשום – שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
חובה לפרט את הניסיון בקורות החיים ,כולל משך העיסוק מחודש ושנה ועד חודש ושנה.
חובה לצרף אסמכתאות על הניסיון הנ"ל .לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף את האישורים
כנדרש.
דרישות נוספות
* שליטה בעברית ברמה גבוהה – דיבור  ,כתיבה וקריאה.
* היכרות עם יישומי תוכנת .OFFICE
* ניסיון עם מערכת –  CRMומערכות לניהול פרוייקטים  -יתרון.
מאפייני עשייה ייחודים :
ייצוגיות ,שירותיות ,סדר וארגון ,יכולת הובלה ,עבודה בשעות לא שגרתיות.
החברה מאושרת כמפעל חיוני בשע"ח והעובד/ת שייבחרו לתפקיד ידרשו לעבודה בעת חרום.
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הליכי המיון הצפויים למשרה:
 מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל ההתאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלהלעבודה .יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.
 בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולםבמועצה.

בן  -עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
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לצפייה במכרז המפורט והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית
מטה אשר – מכרזים.
https://matte-asher-region.muni.il/he/bids/#bids_4
עד לתאריך – 22/5/2022
המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
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