
  
 

 

 

 

 30/22 מכרז פנימי

 למועצה אזורית מרום הגליל דרוש/ה

 ישובים מחלקתמנהל  

 .ניהול כללי :היחידה

 .אזוריתה: מנהל יחידת ישובים במועצה תואר המשרה

 בכפוף לאישור משרד הפנים.חוזה אישי או ב 40-38 מח"ר :דרגת המשרה ודירוגה

 .100% :היקף העסקה

  .פנימי :סוג מכרז

 :תיאור התפקיד

כיווני בין המועצה ויישוביה על ידי  ניהול יחידת הישובים במועצה הכולל ניהול וחיזוק הקשר הדו

לאפשר ו היישובים בתחומים השונים במטרה לתמוך בוועדים המקומיים תכלול עבודת המועצה מול

 ולרצונות של ההנהגה הישובית. להמשיך לצמוח ולהתפתח בהתאם למטרותליישובים 

 תנאי סף:

 :השכלה ודרישות מקצועיות

להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה  בעל תואר אקדמי ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה

 אקדמיים בחוץ לארץ. מהמחלקה להערכת תארים

 או

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

 או

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

 או

ומעבר שלוש  21לפחות אחרי גיל  אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים

הבחינות  שתיים משלוש)הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל  בחינות לפחות מתוך מכלול

 .(יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר

 :דרישות ניסיון מקצועי וניהולי

 :ניסיון מקצועיא. 

שנים לפחות בתחום העיסוק  4של  ניסיון –עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל 

 של המשרה.

 שנות ניסיון כאמור לעיל. 5 – עבור הנדסאי רשום



  
 

 

 שנות ניסיון כאמור לעיל. 6 –עבור טכנאי מוסמך 

 :ניסיון ניהוליב. 

 לפחות בכפיפות ישירה או עקיפה. עובדים 3בעל ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בניהול צוות של 

 דרישות נוספות:

 א. שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.

 ת האופיס.ב. היכרות עם תוכנ

 הייחודיים בתפקיד: מאפייני העשייה

 א. יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ

 ב. יכולת התמודדות עם לחץ

 ג. יחסי אנוש טובים

 ד. ייצוגיות

 ה. ידע והבנה בניהול חברתי וניהול תהליכים

 ו. סמכותיות

 ז. יכולת תיאום ופיקוח

 ח. סדר וארגון

 ט. יכולת ארגון, תכנון וביצוע

 מנכ"ל המועצה האזורית.ל: כפיפות

 .04/07/2022: מועד פרסום

את ההצעות יחד עם מילוי שאלון אישי ) המופיע באתר המועצה תחת דרושים( ,ובצירוף צילומי 
תעודות והמלצות, מסמך קו"ח מפורט, אסמכתאות על העסקה קודמת יש לשלוח במייל 

 info@mrg.org.il 14:00עד השעה  18/07/2022 םלא יאוחר מיו. 

 תעודות ללא מועמדות הגשת .הסף בתנאי עמידה להוכחת אישור מהווים אינם חיים קורות
 כל אסמכתא או מיוחדים רישיונות ,בעבודה ניסיון על המעידות רלוונטיות ואסמכתאות השכלה

 .תפסל והיא תידון לא ,במכרז שמפורט כפי הסף בתנאי עמידה להוכחת אחרת רלוונטית

 זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. 

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי 
 .הרשות, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

 על החתום ,

 עמית סופר ראש המועצה

 

 כר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחדהמכרז נכתב בלשון ז
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