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מכרז כ"א  48/2018פנימי/חיצוני-
מנהל/ת מוניציפאלי לנתיב השיירה
אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
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

* העובד/ת שיבחר לתפקיד בנתיב השיירה  -יהיה עובד הוועד המקומי
היקף משרה :
 70%משרה.
* המשרה מחייבת זמינות ולא ניתן לשלבה עם ניהול מוניציפאלי ביישוב אחר.
תחילת העסקה :
מידית
כפיפות :
יו"ר ועד מקומי
תיאור העיסוק:
* ניהול מוניציפאלי של הישוב היבטים פיזיים ,חברתיים ,תקציביים ,קהילתיים וחינוכיים.
* אחראי להבטחת שירותים מוניציפאליים הולמים לתושבים ובכלל זה איתור הבעיות המוניציפאליות
הדחופות ,ההכרחיות והרצויות לקהילה.
* אחריות לתחום החינוך בישוב .כולל ניהול ופיקוח על מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלי.
* ניהול היישוב בהתאם להחלטות וועד היישוב.
* הפעלת וועדות ניהול וכינוס ישיבות ואספות.
* בניית תקציב ,ניהולו ובקרתו.
* בניית תוכנית עבודה שנתית ,בקרת משימות ויעדים.
* איש הקשר עם המועצה וגורמי חוץ.
* ניהול העובדים והקבלנים המועסקים על ידי היישוב.
כישורים נדרשים :
* ניסיון בניהול בתחום המוניציפאלי ,עדיפות לבעלי השכלה רלוונטית ו/או בוגרי קורס ניהול
קהילה.
* ניסיון בתחום החינוך – יתרון.
* ניסיון בניהול תקציב ציבורי  -יתרון.
* ניסיון בניהול והובלת פרויקטים תכנונים – יתרון.
* ניסיון ויכולת במתן שרות.
* כושר מנהיגות והנעת עובדים.
* יחסי אנוש טובים ויכולת לגישור בין צרכים/מגזרים שונים.
* שליטה בעבודה בתוכנת האופיס.

ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שייח דנון
שמרת

לצפייה במכרז ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר  -מכרזים
קורות חיים (עמוד אחד ,נא לציין את שם המשרה המבוקשת) ניתן להעביר לפקס
 153503378159או באמצעות המייל michrazim@MATTEASHER.ORG.IL :
עד לתאריך – 20/1/2019
בתנאים שווים עדיפות לתושבי מטה אשר.
מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה.
משה דוידוביץ
ראש המועצה
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