בס"ד

מכרז חיצוני מס' טז – 20/מנהל להיכל תרבות
בכל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון נקבה הכוונה גם ללשון זכר ,וההיפך.
תואר התפקיד :מנהל היכל תרבות (ברמת מנהל אגף).
תיאור התפקיד:
 .1ניהול כללי של היכל התרבות ,ובכלל זה הפקת מופעים ופעילויות בתחום תרבות ואמנות לכלל תושבי
העיר(פסטיבלים ,חגים ומועדים וכו') .
 .2הפעלת היכל התרבות .אחריות לארגון ותפעול מקצועי ,מנהלי ,כספי ומישקי של ההיכל בהתאם למדיניות
הרשות .הכנת תכנית עבודה ותקציב לקידום פעילות התרבות ופיקוח על הביצוע שוטף.
 .3קידום אירועי תרבות ,אומנות ופרויקטים עירוניים.
 .4קשרים עם ארגוני תרבות בארץ ובעולם בענייני תערוכות ,פסטיבלים ,קונגרסים וכל נושא אחר הקשור
להיכל התרבות.
 .5טיפול בנושא חסויות בתחומי התרבות והאמנות.
 .6ניהול מו"מ עם מוסדות ומשרדי ממשלה שונים בתחום פעולתה של הרשות.
 .7ניהול התקשרויות ותקציבים בהיקף של מעל מיליון  ₪בשנה.
דרישות התפקיד:
 .1בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים
והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג ,2012 -או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות
הראשית לישראל ,או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל 6 ,שנים לפחות אחרי גיל ,18
ומעבר  3בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ( 2מתוך  3הבחינות
יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
 .2ניסיון ניהולי 3 -שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
 .3ניסיון מקצועי 5 -שנות ניסיון בתחום המשרה.
דגשים לתפקיד( :יתרון)
 .1ניסיון בניהול מו"מ.
 .2נכונות לעבודה בתנאי שטח ובמועדים לא שגרתיים ובשעות לא שגרתיות.
 .3ניסיון בתפקיד המקנה ראיה קהילתית וכלכלית רחבה.
אחוז משרה.100% :
כפיפות :מנכ"ל העירייה.
מתח דרגות :דירוג ודרגה בהתאם לרמת מנהל אגף  /חוזה אישי ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
הגשת מועמדות:
ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת  .michrazim@bshemesh.co.ilיש לצרף טופס שאלון אישי (אותו ניתן להשיג
דרך אתר האינטרנט של העירייה) ,צילום ת.ז ,.קורות חיים ותעודות מתאימות .במידה ולא התקבל אישור
הגשה עד יומיים מיום השליחה ,יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפון  ,02-9909772מיכל.
מועד הגשה :החל מיום  09/02/2020ולא יאוחר מיום .20/02/2020
______________
ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר

