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 עןמכרז לתפקיד יו"ר קיבוץ נ

 ייעוד התפקיד

 . הינען ותאגיד של ת הכולל   האחריות להתנהלות •

   .לקיבוץ ולחבריו מיטבית וארוכת טווח  ,התווית אסטרטגייה כוללת •

 התפקיד  תיאור

 של הקיבוץ. ניהול סדר היום הציבורי  •

הצבת  ו  בהתאם קהילתית ועסקית  יות, גיבוש מדינ והתווית אסטרטגייה כוללת לנען פיתוחאחריות על   •
 . ליישום  םיעדימטרות ו 

ם  מעקב ובקרה על קיוכן ו ,םכינוסיומם וביעת סדר קלרבות   והדירקטוריון העסקי עד ההנהלהניהול ו  •
   אלה.גופים  החלטות

, תוך בקרה  ותקנון הקיבוץיות השיתופעל פי החוק, תקנות האגודות   התקינה של נעןה התנהלות אחריות על   •
 . ופיקוח על מגזרי הקהילה והעסקים

 . לניהול סדר יומה של אסיפת הקיבוץאחריות  •

   .מנהלי יחידות המטה, מש"א וכספיםשל  ישירניהול  •
יר  קוח ישופימקצועי  ליווי  ,עם מנהלי המגזרים, קהילה ועסקיםיעדים  מטרות ו תכנית עבודה והצבת  הכנת  •

   .יהםוביצוע  םעל התנהלות
שינויים  י, פיתוח כלכלון, צמיחה דמוגרפית, ך דירות, תכנגיים כגון שיואחריות ישירה לתהליכים אסטרט •

   "ב. כיוצבאורוחת החיים ו 
  ץ, לרבות שינוייחריות כוללת על פעילות והתנהלות הוועדות והגופים בנען, בהתאם להחלטות הקיבו א •

 . ךעל פי הצורהארגוני, מבנה בנהלים, תקנונים או 

מיטבי של הפוטנציאל הקיים בעסקים ובנכסי הקהילה, להגדלת הכנסותיה  ייזום והובלת פעולות לניצול  •
 ורווחיה מהמקורות המשותפים. 

 ייצוג נען בפני גורמי חוץ לפי העניין.  •

 נדרשים וניסיון כישורים 

 חובה  - קיבוץ מתחדשב"ר יו בתפקיד   ניסיון •
 חובה  –בתפקידי ניהול בכיר  ניסיון  •

 חובה  -  בוציםבקי  כלכלי פיתוח  ניסיון בהובלת •
 יתרון  -  למגוריםבניה  אחריות /הובלת ב ניסיון מוכח  •
 יתרון  –בניהול כספים  ה וניסיון נבה •

 יתרון   -של תחום החקלאות  הכרות והבנ ה •
   יתרון -   פיננסיםו  כלכלהמדעי החברה, מנהל ציבורי, בתחומי  ו/או שני(  תואר ראשוןהשכלה ) •

  נושאי הליבה הרלוונטיים בקיבוץ מתחדש כגון: שיוך דירות ונכסים, קרקעות, רמ"י, תיכנוןהכרות עם   •
 יתרון  - וכיוצ"ב 

 מורכבים   ת תהליכים ציבורייםכולת מנהיגות והובלי •
 עמידה מול קהל יכולת , הבכתב ובעל פ ביטוי טובכושר  •
 

 משרה, כשלושה ימים בשבוע.  60%  היקף המשרה:

 שנים  4: תקופת כהונה

 אסיפת נען  בחירה:

 020.10.224  מועד סגירת המכרז: ;  202029.9.: מועד פרסום המכרז

 

  – dorit@naan.co.ilלשלוח קו"ח לכתובת   הגשת מועמדות:

 "יו"ר נען""הגשת מועמדות לתפקיד בכותרת המייל:   צייןל

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות אל דורית.
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