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 מנהל מחלקת צמיחת ישובים
 במשרה מלאה

 (ההודעה בלשון זכר והיא מופנית לבני שני המינים)

 לחל''ת  ת בעלת התפקידלתקופה קצובה עד שנה למילוי מקום עקב יציאהמשרה 
 

 תיאור התפקיד

 כלכלי והקהילתי, במטרה לקדם את פיתוח וצמיחת ליווי כלל יישובי המועצה בתחום הניהולי, הארגוני, התכנוני, ה
 .הישובים וכן, ליווי הוועדים המקומיים בישובים בכל תחומי הניהול העצמי

  והקהילתיים. ארגונייםבהיבטים ההישובים הנהלות ליווי 

 ידים בישובים בנוהלי עבודת השלטון המקומי.תפקהלבעלי  ובקרה ביצוע הכשרות 

  קליטה וצמיחה דמוגרפית.נוי קהילה, ביליווי הישובים בתהליכי 

 .שיווק הרחבות הישובים 

  בישובים.היכרות וקליטה צוותי ליווי 

 האזורית. בלהריכוז ועדת הק 

 .ריכוז וניהול מפגשי מטה המועצה עם הנהלות היישובים 

 במועצה תוך שיתוף המחלקות השונות.ישוביםהרחבות  ריכוז "שולחן " 

  הועדה  ,השיכון, רשות מקרקעי ישראל, החטיבה להתיישבותהפנים, משרד קשר שוטף עם גורמים כמו משרד
 ואחרים.לתכנון ובניה 

 .נושאים ומטלות נוספות כפי שידרשו במסגרת ביצוע התפקיד במועצה 

  :המועצה. לראש כפיפות 
 

 דרישות התפקיד

 תואר שני(. רצוי)רגוני. יעוץ א /דעי החברהמעדיפות לתואר בתחומי  -תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה 

 לפחות בניהול. שנתיים מוצלח שלניסיון מקצועי מוכח ו 

  יתרון. –ניסיון בתפקידים דומים או מקבילים במגזר הציבורי 

  ן ניסיו התיישבות , רמ''י וגופים מיישבים ותכנוניים אחרים.ה לחטיבהמגזר הכפרי , אגודות שיתופיות ,היכרות עם
 יתרון. –כמנהל קהילה/מזכיר יישוב 

 רות עם ניהול תקציב.סיון/היכינ 

 .אמינות, חריצות, נכונות לעבודה בשעות לא מקובלות 

  בכתב ובעל פה.גבוהה  ביטוי יכולת 

 .בעל רכב ורישיון נהיגה בתוקף 
 

 ייקבעו בכפוף לכללים הנהוגים בשלטון המקומי ולכישורי המועמד. – תנאי ההעסקה
 דומים תינתן עדיפות לתושב המועצה האזורית מבואות החרמון.ין מועמדים בעלי כישורים ב

  .מוזמנים להגיש הצעתם בצירוף תעודות השכלה, ניסיון, המלצות וקורות חייםהמעוניינים 
 לא יתקבלו הצעות שלא צורפו אליהן תעודות לעניין השכלה

 תענינהרק פניות מתאימות 
 א''ל למגישי המועמדות למשרהשאלון ישלח בדוהערה: 
 בקבלת השאלון מלא לתיבת המייל הרשומה מטה הטיפול במועמדות מותנה המשך 

   shmulikb@mvhr.org.il או בדוא"ל במסירה ידנית ההצעה תוגש 
 .12:00בשעה  16/7/2020,  חמישי יום, עד למר שמוליק בסקירלמנהל משאבי אנוש, 

 .04-6818030 פרטים נוספים טלפון ל
             

 מובחר-בני בן             
 ראש המועצה                                                                                                 
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