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 סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש – 18/עגמס'  חיצונימכרז 

 .בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך
 

 .ומינהל משאבי אנושסמנכ"ל : התפקיד תואר

 .ו ע"י המנכ"לשיואצל וסמכויות, מינהל, ניהול אגף משאבי אנוש, מערכות מידע: תיאור התפקיד

 התפקיד: עיקרי

 סיוע למנכ"ל בניהול ובתכנון המדיניות. .1

 ניהול המחלקות אשר יוכפפו לסמנכ"ל. .2

 פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת. .3

 ניהול אגף במינהל וניהול משאבי אנוש. .4

 הגדרת מדיניות משאבי אנוש בעירייה. .5

 פיתוח והקמה של תשתיות משאבי אנוש. .6

 תכנון כ"א, גיוס, מיון וקליטה.בניית תהליכי עבודה וכלים בתחומי  .7

 ייזום והובלה של תהליכים לפיתוח ההון האנושי.ביסוס והטמעת תהליכי עבודה,  .8

 ניהול יחסי העבודה ברשות. .9

 דרישות התפקיד:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת  .1

לבעלי תואר שני והשכלה בפסיכולוגיה ארגונית, סוציולוגיה ארגונית, לימודי עדיפות תארים אקדמיים בחו"ל, 

 עבודה, משאבי אנוש וכיו"ב.

המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס למנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומית, לא יאוחר משנתיים מתחילת  .2

 מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקרוס כאמור.

 :ניסיון מקצועי

 שנים בתחומי משאבי אנוש, פיתוח או ייעוץ ארגוני.  5חות ניסיון של לפ 

  עדיפות לבעלי ניסיון בהקמה של תשתיות משאבי אנוש בארגונים, בניית תהליכי עבודה וכלים בתחומי

 משא"ב.

 .עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם ועד עובדים 

 .עדיפות לבעלי ניסיון בהובלת תהליכי שינוי 

 :ניסיון ניהולי

  שנים בניהול. עדיפות לבעלי ניסיון ניהולי בתחום משאבי אנוש. 3ניסיון של לפחות 

 מאפייני עשיה ייחודים לתפקיד: 

  ,רתימה ויצירת שיתופי פעולה.ראייה מערכתית והבנה ארגונית 

 יוזמה ופרואקטיביות.נפליקטים והתמודדות עם התנגדויות, ניהול קו 

 ות לתוצאות.יביצירת סדר יום והנעה פנימית, מחו 

 .למנכ"ל העיריה: כפיפות

 משרה. %100היקף משרה: 
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