 ,04.06.2020י"ב בסיון תש"פ

בס"ד

מכרז פנימי /חיצוני
למועצה אזורית חוף אשקלון
דרוש/ה
מנהל/ת החברה הכלכלית
היקף משרה100%:
תנאי שכר :חוזה אישי  ,בכפוף למשרד הפנים.
כפיפות :ראש המועצה  /יו"ר החברה הכלכלית ודירקטוריון החברה.
תיאור התפקיד:
-

ניהול פעילות החברה הכלכלית בתחומים השונים שהעיקריים שבהם  :ביוב ,תיירות,
ניהול נכסי המועצה יזמות כלכלית ,פיתוח תשתיות ביישובי המועצה ובתחומי המועצה.

-

ניהול תקציבי וכספי של פעילות החברה במטרה ליצור רווחים בחברה להמשך השקעה ופיתוח.

-

הובלת יוזמה וחזון ליצירת עוגנים לפיתוח כלכלי במגוון האפשרויות בחוף אשקלון.

-

ייזום ומעורבות בפיתוח וניהול אזורי תעשיה והרחבת אפשרויות התעסוקה בתחום שיפוטי המועצה.

-

גיוס יזמים ומשאבים כלכליים ויצירת שיתופי פעולה לטובת פרויקטים כלכליים של החברה.
מעורבות פעילה בפורומים אזוריים לקידום תחומי פעילות שונים הקשורים לפעילות
המועצה :עמותת התיירות  ,שותפות ביחד ,תעסוקה ( מעוף ומעברים) נגב גליל ועוד..

-

תמיכה ביזמות כלכלית בתחומי המועצה ועזרה בקשרים עם גורמים כלכליים ועם משרדי ממשלה.

-

ניהול צוות עובדים  ,קבלנים ונותני שירות.

-

השתתפות בפורומים שונים הקשורים לפעילות החכ"ל.

דרישות התפקיד:
-

תואר ראשון בכלכלה /מנהל עסקים /משפטים/ראיית חשבון /מנהל ציבורי /הנדסה ,
לימודי עבודה או בעל תואר אקדמאי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

-

בעל ניסיון של לפחות  5שנים באחד מאלה :

-

א .בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף
עסקים משמעותי;

-

ב .בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים ,מסחריים ניהוליים או משפטים.

-

ג .בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

-

ניסיון בניהול צוות עובדים  ,תקציבים ,ניהול כספי ,הכרות עם מערכות מוניציפאליות -.יתרון

-

שליטה מלאה בתוכנות מחשב  - OFFICEיתרון

-

כישורים אישיים :

-

יצירתיות ,אחריות ,דבקות במטרה אמינות אישית  ,נאמנות  ,יכולת עבודה בצוות ,עצמאות,
יכולת הבעה בכתב ובע"פ  ,יכולת הופעה ייצוגית בפני גורמי חוץ.
גמישות ניהולית במציאות של שינויים מתמידים בסביבה העסקית.

-

ניידות התפקיד כולל רכב צמוד  ,זמינות מלאה ,יכולת עבודה אינטנסיבית.

 הצעות למכרז יש להגיש למשרד ראש המועצה על גבי שאלון בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מאתר המועצה,
בצרוף קורות חיים והמלצות ,הצעות תתקבלנה עד  12.07.20בשעה.15:00 :
 לא תתקבלנה הצעות/בקשות בפקס.
הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לנשים וגברים כאחד.
בברכה,
איתמר רביבו
ראש
המועצה

