
  
 

 

 

 

 

 

 25/20 מספר פנימימכרז 

 מנהל השירותים הדיגיטאליים והמחשוב ברשות המקומית :תפקיד

 שירות לתושב  מחלקת:היחידה

 : מנהל השירותים הדיגיטליים והמחשוב ברשות המקומיתתואר המשרה

 , דרוג המח"ר 37-39 דרגת המשרה:

 %100: היקף המשרה

 : פנימיסוג המכרז

 : תיאור התפקיד

חיזוק, עידוד וקידום מתן שירות לתושב באמצעים דיגיטליים. זאת תוך בנייה, ניהול ותפעול של כל 
ברשות המקומית )לדוגמא: הפורטל הרשותי, המדיה החברתית, ואתר והמחשוב הפלטפורמות הדיגיטליות 

 התפקיד: האינטרנט(. עיקרי

 ניהול תחום הדיגיטל והמחשוב ברשות המקומית. .א
 הזנת תכנים ועדכונם השוטף בפלטפורמות הדיגיטליות השונות. .ב
 ניהול מערכות התוכן של הכלים הדיגיטליים. .ג
 עידוד שימוש בכלים דיגיטליים למתן שירותים לתושב והנגשתם לציבור. .ד
 .השירות הדיגיטלי לתושב הכנת הפלטפורמות הדיגיטליות לשעת חירום כחלק ממתן .ה

 תנאי סף:

 :השכלה

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת 
 תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 .2012לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  או

 תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. או

ומעבר שלוש בחינות  18מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל  אישור לימודים בתכניתאו 
לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ) שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת 

 יני איסור והיתר(וד

 :קורסים והכשרות מקצועיות

 בוגר קורסים לניהול מדיה חברתית, דיגיטל או ניהול אתרים.

 :ניסיון מקצועי

 ברשות מקומית ברמה ג': 

 שנת ניסיון כמנהל מדיה דיגיטלית.  –עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור 

 ניסיון כמנהל מדיה דיגיטליתים שנתי–או השכלה תורנית כאמור  הנדסאי עבור בעל 

 שלוש שנות ניסיון כמנהל מדיה דיגיטלית. –עבור טכנאי רשום 

 דרישות נוספות:

 אנגלית ברמה סבירה –שפות 

 לא נדרש –רישום פלילי 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 חודיים בתפקיד: שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים תוך עידוד חדשנות.ימאפייני העשייה הי

  .מולטי דיציפלינריות רבים ברשותעבודה מול גורמים 

 .המועצה מנכ"לית / : מנהל/ת מחלקת שירות לתושבכפיפות

בדוא"ל:  01/09/20 בקשות למכרז בצירוף קורות חיים, צילומי תעודות, והמלצות יש להגיש עד ליום
 info@mrg.org.il .ולציין שם ומספר המשרה 

 מלאים על המשרה ניתן למצוא באתר המועצה.פרטים 

 הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 על החתום: עמית סופר, ראש המועצה        
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