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 לתפקיד מוביל מיצוי משאבים ופיתוח כלכלי /202221  'מסמכרז פומבי 

 משרה  100% :שיעור המשרה

 ר "במח 38-40 /מינהלי  8-10  :מתח דרגות

 ל המועצה"מנכ :כפיפות
 

 : תיאור התפקיד

, ולגורמי המקצוע במיצוי והרחבת הפוטנציאל הכלכלי של הרשות וחיזוק יכולותיה למיצוי משאביםסיוע לראש הרשות 

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

  .מתפיסה אזורית מערכתית

 :עיקרי התפקיד

 :המקומית בתחום הפיתוח הכלכלי ומיצוי משאבים כולל קידום וייעול פעילות הרשות .1

 צרכים ומאפיינים יישוביים ואזוריים, נכסים, מיפוי משאבים 

 סיוע לגורמי המקצוע במיצוי תקציבי מדינה לרבות תקציבים הנובעים מהחלטות ממשלה ובתהליך יישומן 

 איתור מקורות תקציביים נוספים וסיוע במימושם 

 בתכניות ממשלתיות ייעודיות וסיוע ביישומן שילוב הרשות המקומית 

 סיוע לבעלי התפקידים ברשות במעקב ומענה על קולות קוראים ותכניות נוספות 

 סיוע לבעלי התפקידים ברשות באיתור ויצירת אפיקי חיסכון והתייעלות בהוצאות הרשות 

 שאבים ופיתוח מנועי צמיחהסיוע ביצירת שיתופי פעולה בתוך הרשות ועם גורמים חיצוניים לצורך מימוש מ 

 מעקב ובקרה אחר יישום תכניות העבודה לפיתוח כלכלי על ידי כלל הגורמים המקצועיים ברשות 

 יבוש תפיסת הפיתוח הכלכלי ברשות וייזום תכניות לפיתוח מנועי צמיחה מקומיים ואזורייםג.  2

 סיוע בגיבוש חזון הרשות המקומית לפיתוח כלכלי 

  רב שנתית לפיתוח כלכלי בשיתוף גורמי המקצוע ברשותגיבוש תכנית עבודה 

 האזורית או הלאומית להגדלת פוטנציאל הפיתוח הכלכלי לרבות עם , יצירת ממשקי עבודה מקצועיים ברמה המקומית

אגף  , מינהל השלטון המקומי ,משרד הפנים, המגזר השלישי ,רשויות שכנות והקהילה העסקית, משרדי הממשלה

 אנושי ברשויות המקומיות בכיר בקרת הון 

 איגום , יזום ויצירת שיתופי פעולה אזוריים במטרה לקדם תכניות אזוריות לפיתוח כלכלי תוך מינוף היתרונות לגודלי

 משאבים ומימוש הפוטנציאל הכלכלי במרחב הרשות

 רשותיידום תכניות עבודה לחיזוק הכלכלה המקומית והצבת תחום העסקים המקומיים במרכז סדר היום הק 

 קיום קשר רציף עם העסקים הפועלים ביישוב 

 הנגשת הידע והמידע הרשותי והמקצועי והפיכתו לבר יישום לבעלי העסקים והתפקידים השונים 

 הנגשת כלים ממשלתיים ורשותיים לעידוד המגזר העסקי וחיזוק הקשרים עם משרדי הממשלה הרלוונטיים 
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 מות וחיזוק עסקים קיימים בשיתוף גורמי המקצוע הרלוונטייםייזום ופיתוח כלי סיוע ותוכניות לעידוד יז 

 תנאי סף
 

 :השכלה

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

 . בחוץ לארץ

 

 סיון מקצועיני

חברתי ברשויות המקומיות או בגופים ציבוריים -לפיתוח כלכליניסיון של שנתיים לפחות בגיבוש והובלת תכניות ומיזמים 

 .או בארגונים בעלי היקף פעילות משמעותי, אחרים מול משרדי הממשלה או בשיתוף עימם

 יתרון
 מנהל עסקים  , ראיית חשבון, כלכלה :לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד מהתחומים הבאים

על סיום הכשרה בסיסית ועל כך שהוא )מיזם למיצוי משאבים ופיתוח כלכלי ברשויות מקומיות ערביות  תעודה מאת מוארד

 (נכלל במאגר המועמדים לתפקיד מוביל מיצוי משאבים ופיתוח כלכלי
 

 דרישות נוספות
  ערבית , אנגלית, עברית –שפות 

  עם תוכנות ה ידע וניסיון עבודה –יישומי מחשב-OFFICE 
 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקידדרישות ו
 אכפתיות ומעורבות חברתית 

 בעל יכולת וכישורים לקיים משא ומתן עם גורמים שונים 

 יחסי אנוש מצוינים ואסרטיביות  

 יכולת והבנה עסקית גבוהה  

 עצמאות ויצירתיות  

 עבודה תחת לחץ 

 יכולת אבחון וזיהוי צרכים ומתן מענה 

  תכניםיכולת הבניית תהליכים ופיתוח 

 נסיעות מרובות 

 

 

 

 

 מסמכים שיש לצרף לבקשה
 קורות חיים 
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  תעודות ואסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסף כנדרש 

 (3) המלצות 

 צילום תעודת זהות 

 

 

 נוספים תנאים

  בהתאם לתקציב המאושר למשרה זו במשרד המממן.ו במשרה זההעסקה 

  אשר עומד בתנאי הסף יידרש לעבור מבחני מיון .מועמד 

 

ושואלות  הגשת המועמדות  12:00: בשעה 15.11.2022 :בקשות למכרז יש להגיש עד יום 31.10.2022: מועד פרסום המכרז

 . enoshi@mksor.org.il-hon:_למיילבהרה יש לשלוח 

 

 

 

לא תטופלנה ולא תובאנה , או לאחר המועד הנקוב לעיל/או המסמכים כנדרש ו/בקשות שתתקבלנה ללא הפרטים ו

 .לדיון בפני ועדת הבחינה

 

י גורם "מודגש בזאת כי הרשות שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע

 .מקצועי מטעמה

ובכלל זה פירוט . מוגבלותו בהליכי הקלה לעבודה תזכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמ

 .דההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמ

מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות  תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה 

המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל . אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, המקומית

 .השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

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

 

 

 ,בברכה

 יראת‘חאלד חוג

 ביר אל מכסור, ראש המועצה המקומית

 

 

.  


