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 ' שבט, תשפ"בד

 2022ינואר,  6
 

 למחלקת יישוביםמערכתיים פרויקטים רכז/ת  -60/2021 חיצונימכרז כ"א 
 

 37 - 39ח"ר דרגות :  מדרוג  – דרגת המשרה
 ש"ש.    42משרה,  100% היקף משרה :

 יישוביםמנהלת מחלקת כפיפות : 
ניהול וקידום פרויקטים מערכתיים ורוחביים בהתאמה למיקודים האסטרטגיים תיאור התפקיד : 

 וריכוז התחום הקהילתי ב "שביל מחבר יישובים" של המועצה

 ריכוז טבלת פרויקטים ומעקב אחר יישום החלטות.* 

  עבודה משותפות עם מחלקות המועצהכתיבת תוכניות קידום פרויקטים רוחביים בתחומי המועצה, * 

 פרויקטים לפועל ןהוצאתו  

 .)קורס מנהלי קהילה( פיתוח עתודה מנהיגותית* 

 ויושבי ראש וועדים וביצוע תאומים. כתיבת תוכניות לפורום מנהלי יישובים* 

 * ריכוז צוות "שביל מחבר יישובים", הובלת אסטרטגיה לשביל, ריכוז הכשרות, מתן מעטפת להוצאת 

 פרויקטים הקשורים לשביל.  

 * חיבור קהילתי של יישובי המועצה, מוסדות החינוך ומשרדי הממשלה.

 .פיתוח תוכניות חדשות המחזקות את הקשר בין המועצה ליישובים* 

 מועצתיות וגיוס שותפים שונים במרחב.תוך  תשותפויו* הובלת 

 * כל מטלה נוספת שתוטל על ידי מנהלת המחלקה

  תנאי סף: 

 :  השכלה ודרישות מקצועיות
תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה 

חובה !  –או הנדסאי/טכנאי רשום או תעודת סמיכות "יורה יורה"  להערכת תארים אקדמיים בחו"ל,
 (. )יש לצרף העתק התעודה לקו"ח

  –דרישות נוספות 
 כושר ביטוי ברמה גבוהה.* 

 .Officeה  שליטה בעבודה עם  –יישומי מחשב * 

  –כישורים ומיומנויות 
 גישה שירותית * 

 צוות  * יכולת טובה לעבודת

 בתוך ומחוץ  עבודה מול מחלקות וגורמים -פעולה ועבודה עם ריבוי גורמים  יכולת לנהל שיתופי* 

 לרשות    

 ראייה מערכתית.*  

 ויכולת הובלה. ת* יזמות, יצירתיו

 

 המועצה 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 הקבלה  -

 לעבודה.  יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג  -

 הולם במועצה.

 

ניתן להגיש  - region.muni.il/he/bids/#bids_4-asher-https://matteלהגשת מועמדות: 

 .1/2022/22 -מועמדות עד לתאריך 
 

 מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה. 

                                                                        משה דוידוביץ                                                                                                                                                                  
 ראש המועצה
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