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 )הארכה( 9/2013מס'  -מכרז פומבי לקבלת עובדים 

 

  מכרז פומבי לתפקיד מוביל/ת פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות
 

 כתובה בלשון זכר ומיועדת לנשים וגברים כאחד.המודעה 
 תנתן עדיפות למועמדים עם מוגבלות, שמגבלתם לא מתנגשת עם מתן השירות שבמכרז

 
 
 

מועצה מקומית , (1976 נוהל קבלת עובדים לשנת) –לצו המועצות המקומיות ( 41) בהתאם לסעיף
 :ורטים מטהמכרז משרה פנויה בתנאים המפ הארכת על אתמכריזה בזכפר ברא 

 מוביל/ת פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות              תואר המשרה:
 משרד הפנים הוראותל בהתאם  -דירוג המח"ר  דרגת המשרה ודירוגה:

  100%             היקף המשרה:

  תיאור התפקיד: .א
הרשות ולגורמי המקצוע במיצוי והרחבת הפוטנציאל הכלכלי של הרשות סיוע לראש  .1

וחיזוק יכולותיה למיצוי משאבים, הגדלת הכנסות, וניהול אפקטיבי ויעיל של 
ההוצאות לצד קידום מהלכים לפיתוח מנועי צמיחה של הרשות בפני עצמה וכחלק 

 מתפיסה אזורית מערכתית.
 .קידום וייעול פעילות  הרשות המקומית בתחום הפיתוח הכלכלי ומיצוי משאבים .2
 ית וטיפוח קשרי הרשות עם המגזר העסקי ביישוב.פיתוח תפיסה של כלכלה מקומ .3
 שילוב התפיסה של פיתוח כלכלי אזורי ברשות המקומית. .4
 ייזום תכניות לפיתוח מנועי צמיחה מקומיים ואזוריים. .5

 תנאי כשירות: .ב
בעל תעודה מאת מוארד )מיזם למיצוי משאבים ופיתוח כלכלי ברשויות המועמד  .1

במאגר ועל כך שהוא נכלל  הכשרה בסיסיתעל סיום המעידה מקומיות ערביות( 
 ופיתוח כלכלי. מוביל מיצוי משאבים  המועמדים לתפקיד

 תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או  השכלה: .2
 שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 ניסיון מקצועי :  .ג
ניסיון של  - דת רואה חשבון בתוקף בעל תואר אקדמי כאמור או תעולמועמד  .1

חברתי ברשויות -שנתיים לפחות בגיבוש והובלת תכניות ומיזמים לפיתוח כלכלי
המקומיות או בגופים ציבוריים אחרים מול משרדי הממשלה או בשיתוף עימם, או 

 בארגונים בעלי היקף פעילות משמעותי;
 היכרות עם תוכנות אופיס ושימוש באינטרנט. .2

  נוספים למשרה:מאפיינים  .ד
 אכפתיות ומעורבות חברתית; .1
 בעל יכולת וכישורים לקיים משא ומתן עם גורמים שונים; .2
 יחסי אנוש מצוינים ואסרטיביות; .3
 יכולת והבנה עסקית גבוהה; .4
 עצמאות ויצירתיות; .5
 עבודה תחת לחץ; .6
 יכולת אבחון וזיהוי צרכים ומתן מענה; .7
 יכולת הבניית תהליכים ופיתוח תכנים; .8
 נסיעות מרובות. .9

 

 

 

 

 .14.00בשעה  1/1/2020 חמישייום  מועד אחרון להגשה:
תעודת סיום תואר אקדמי, תעודות הסמכה ולצרף  להגיש את מועמדותם בכתב על המועמדים/ות

 או bara.muni.il-daniel.h@kafarור באמצעות המייל: למסאת אלו יש  מקצועיות וקורות החיים.
 .mahmood11@walla.com בשעות העבודהלמזכיר המועצה המקומית  /במיילידנית

 בכבוד רב,  .073-2461129, 058-6793091  אנא צרו קשר עם דניאל:לבירורים נוספים 
 עאסי מחמוד,

 המועצהראש 
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