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 חיצונימכרז 
 

 :ה/למועצה אזורית משגב דרוש
 ית מנהל מפעם/סגנ        

                    

 :תאור התפקיד
 עבור פעילויות , התהליכים הקשורים בהדרכה ופיתוח ארגוני, סיוע למנהל המפעם בכל הפעולות

בודה שנתיות ורב בהתאם לתוכניות ע, מרחביות וארציות שהמפעם מעורב בהם, אזוריות
 שנתיות

 ויות מפעםשאחראיות ניהולית על תהליכי פיתוח ארגוני בר 

 ניהול של תהליכי הדרכה ופיתוח הדרכה בתחומי הידע בהם המפעם מתמחה 

 כתיבת ניירות עמדה ודוחות של המפעם וכן חומרים המבטאים את רוח תורת המפעם 

 מנחים ומוסדות שונים ,יועצים, אחראיות ניהולית על קשרי עבודה עם מרצים 

 סיוע בניהול השוטף כולל מעקב חשבונות כספיים. 

 מעקב ובקרה של ההדרכה והפיתוח הארגוני, ניהול מערכות מידע ממוחשבות לצורך הפעלה 

 סיוע בקשי עבודה ושיתוף פעולה עם בעלי תפקידים ברשויות המקומיות 

 חיית המנהלי הנ"עפ, ביצוע תפקידים נוספים בתחומי פעילות של המפעם 

 על פי תאום עמו, מילוי מקום המנהל 

  :כישורים נדרשים
  פסיכולוגיה / סוציולוגיה ארגונית) תואר שני בתחום הרלוונטי לעולם התוכן בו עוסק המפעם

 (תכנון ערים/ מנהל עסקים בהתמחות ארגונית/ לימודי עבודה/ התנהגות ארגונית/ חברתית

 שנים בניהול הדרכה או פיתוח ארגוני או בתחום דומה בארגון  4מוכח של לפחות  ניסיון מקצועי
 בינוני עד גדול

  עובדים בתחום דומה 3ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בניהול של לפחות 

 יתרון -ול תקציבניהניסיון מוכח בתכנון ו 

  יתרון -(פרילנס)ניסיון מוכח בעבודה מול ספקים חיצוניים 

 דה תחת לחץויכולת עבו תודעת שירות גבוהה 

 עובדים ומוסדות, יכולת לקיום מגע ויצירת קשרים עם מנהלים, פ ובכתב"כושר התבטאות בע 

 מ"יכולת ניהול מו, רגישות למצבים ארגוניים הנוגעים לפרט ולתהליכים קבוצתיים 

 יכולת הצגת נושא ושיווק שירותים 

 יכולת קבלת החלטות תוך הפעלת שיקול דעת עצמאי 

 (קריאת ספרות מקצועית)פ ובכתב "ות גבוהה בעאנגלית ברמת התבטא 

 יכולת עבודה גבוהה עם מחשב והיכרות עם תוכנות ה- OFFICE 
 

 נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות
 !רישיון נהיגה ורכב חובה

 011%היקף משרה 
בכפוף  אחוז שכר מנכל לפי רשות הגדולה באזור המפעם 01%-01%שכר בכירים  –תנאי שכר 

 רד הפניםלאישור מש
 התחלת עבודה מיידית

 רק פניות מתאימות תיענינה
 

 ,/10///10/1נא להעביר עד לתאריך , (בציון שם המשרה)קורות חיים            

  CV@misgav.org.il :ל"או בדוא /1/01//למחלקת משאבי אנוש בפקס         

 

 
 
 


