
 בס"ד

 לפיתוח כלכלי המחלקהמנהל  – 19/נגמס'  חיצונימכרז 

 , וההיפך.זכרהכוונה גם ללשון  נקבהאור תפקיד בלשון יבכל מקום בו מפורט ת

 

 לפיתוח כלכלי. המחלקהמנהל : תואר התפקיד

 :תיאור התפקיד

הכלכלה המקומית, חיזוק היכולות של הרשות להגדלת הכנסות וניהול אפקטיבי ויעיל של קידום ופיתוח 

 ההוצאות ומיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הרשות המקומית בפני עצמה וכחלק מתפיסה אזורית מערכתית.

 עיקרי התפקיד:

 .מיסוד יחידה לפיתוח כלכלי ברשות המקומית בהתאם לחזון ראש הרשות 

  הרשות המקומית בתחום הפיתוח הכלכלי.חיזוק יכולת 

 .חיזוק קשרי הרשות עם המגזר העסקי ביישוב 

 .הטמעת התפיסה של פיתוח כלכלי אזורי ברשות המקומית 

 השכלה ודרישות מקצועיות

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

באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מינהל עסקים, סטטיסטיקה או  תארים אקדמיים בחו"ל

 בעל תעודת רואה חשבון בתוקף. אוהנדסת תעשיה וניהול 

 ניסיון מקצועי:

  שנים לפחות בביצוע פרויקטים כלכליים. יתרון לניהול פרויקטים בזיקה לשלטון המקומי. 5ניסיון של 

 יתוח כלכלי.היכרות עם תכניות הסיוע הממשלתיות לפ 

 .יתרון לבעלי היכרות עם העולם העסקי ושוק התעסוקה 

 ניסיון ניהולי:

  שנים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה. 3ניסיון של 

 דרישות נוספות:

 עברית ואנגלית ברמה גבוהה. -שפות 

 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשבoffice. 

 .רישיון נהיגה בתוקף 

 הייחודים בתפקיד: מאפייני העשיה

בעל יכולת וכישורים לקיים מו"מ עם גורמים שונים, יחסי אנוש מצוינים אכפתיות ומעורבות חברתית, 

ואסרטיביות, יכולת הבנה עסקית גבוהה, עצמאות ויצירתיות, עבודה תחת לחץ, יכולת אבחון וזיהוי צרכים 

 רובות.ומתן מענה, יכולת הבניית תהליכים ופיתוח תכנים, נסיעות מ

 .%100: אחוז משרה

 למנכ"ל העיריה/ לגזבר הרשות.: כפיפות

 חוזה אישי, בכפוף לאישור משרד הפנים. : מתח דרגות

 : הגשת מועמדות

ניתן להשיג יש לצרף טופס שאלון אישי )אותו . michrazim@bshemesh.co.il ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת 

דרך אתר האינטרנט של העירייה(, צילום ת.ז., קורות חיים ותעודות מתאימות. במידה ולא התקבל אישור 

 , מיכל.9909772-02הגשה עד יומיים מיום השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפון 

 .2019/0321/ולא יאוחר מיום   201903/07/  החל מיום: מועד הגשה

 ______________ 
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