
 

 

        

 אזורית עמק יזרעאלהמועצה ל
 

 דרוש/ה

 מרכז/ת הון אנושי

 31/2021 מספר מכרז:

 37-39 ,/ מח"ר 7-9מינהלי,  :המשרה ודירוגהדרגת 

 משרה 100% היקף העסקה:

 חיצוני סוג המכרז:

 תיאור התפקיד:

  טיפול במשימות הנגזרות מתהליכי משאבי האנוש במועצה.

 עיקרי התפקיד:

 וקליטה של עובדים חדשיםגיוס , מיון 

 טיפול בסיום העסקתם של עובדים 

 טיפול שוטף בתנאי העסקתם של העובדים 

 תיאום תהליכים ארגוניים 

 עובדיםהנוכחות מעקב אחר טיפול ו 

 טיפול במכרזי כח אדם 

 בכל משימה שתוטל עליו/עליהנהלת המחלקה סיוע למ 

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות
ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל -בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על

 הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.
 יתרון. -תואר אקדמי בתחום מדעי החברה / לימודי עבודה / משאבי אנוש 

 דרישות ניסיון

 לא נדרש. :ניסיון מקצועי 
 יתרון - משאבי אנושקודם בתחום  ניסיון

 :לא נדרש. ניסיון ניהולי 
 דרישות נוספות

 :עברית ברמה גבוהה. שפות 

 :ה  היכרות עם תכנות יישומי מחשב- office. 
 יתרון -ידע ושליטה בתכנות לניהול נוכחות 

מאפייני העשייה 
 הייחודיים בתפקיד:

 .מנהלים וגורמים שונים במועצה ומחוצה להעובדים, עבודה מול 

 מנהלת משאבי אנוש כפיפות:

 הליך המיון למשרה:

מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו למבחן במכון מיון המתמחה באבחון ומיון 
 מועמדים לעבודה. 

 מועמדים שעמדו ברף הדרישות המתאימות במבחן המיון יוזמנו לועדת בחינה. 

, יוזמנו עשרהעלה מספר המועמדים שעמדו בדרישות המתאימות במבחן המיון על 
 המועמדים שהשיגו את התוצאות הטובות ביותר.עשרת לועדת הבחינה 



 

 

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה 
 לעבודה ומתבקש להודיע על הצורך בכך במועד הגשת מועמדותו. 

עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג  -בנתונים ובכישורים שווים 
 הולם ברשות המקומית. 

 מנהלה:

מועמדות שתוגש ללא תעודות / אישורים תומכים )השכלה, ניסיון וכו'( לרבות קורות 

 לא תיבחן. -חיים ושאלון אישי למועמד 

 .01/12/21 תיעשה עד ליום הגשת המועמדות לאיוש המשרה

 drushim@eyz.org.il את המועמדות יש להגיש לכתובת

 www.eyz.org.ilטפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג באתר המועצה בכתובת 

 המועצה ראש  - אייל בצר 

 ונשים כאחד. םמופנה לגבריהמכרז נכתב בלשון זכר, אך 

 

mailto:drushim@eyz.org.il
http://www.eyz.org.il/

