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 חיצוני /מכרז פנימי                                          
 למועצה האזורית חוף אשקלון

 ה/דרוש
 ופרויקטים מוניציפאלית מחלקה מנהל                
 100%היקף משרה: 

 

 תיאור תפקיד :

 שובי המועצה ומשרדי הממשלה .יעם י בניית תכניות שנתיות  .א

 ליווי הישובים בקשר השוטף מול מחלקות המועצה השונות. .ב

 פרויקטים .דיווח שוטף ומעקב אחר לו"ז וסטטוס  .ג

 מיפוי משאבים נכסים צרכים ומאפיינים ישובים  .ד

סיוע לגורמי מקצוע במיצוי תקציבי המדינה לרבות תקציבים הנובעים מהחלטות  .ה
 . ממשלה ובתהליך יישומן

 שילוב הרשות המקומית בתוכניות ממשלתיות ייעודיות וסיוע ביישומן. .ו

 קולות קוראים ותוכניות נוספות.סיוע לבעלי תפקידים ברשות במעקב ומענה על  .ז

 קיום קשר רציף עם הוועדים הפועלים בישוב. .ח
 

 דרישות התפקיד :

 . הישובים ומשרדי הממשלהיכולת עבודה וניהול פרויקטים מול  .א

 יכולת עבודה בשיתופי פעולה .ב
 : השכלה

בעל תואר אקדמאי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל  •
 הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים בחוץ לארץ.

 , או 
 לחוק ההנדסאים והטכניים המוסמכים  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

 . 2012התשע"ג 
 או

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

 שש שנים לפחות אחרי גילאישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל , 
ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית  18

 שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.) לישראל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 :  ניסיון מקצועי
 ניסיון שנות ארבע: לעיל כאמור תורנית השכלה או אקדמי תואר בעל עבור  
 .הרלוונטי העיסוק בתחום 

 .הרלוונטי העיסוק בתחום ניסיון שנות חמש: רשום הנדסאי עבור  
 עבור בעל תואר אקדמאי .הרלוונטי העיסוק בתחום ניסיון שנות שש: רשום טכנאי עבור  
 השכלה תורנית ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. או   

 
 :מאפייני העשייה 

 ייצוגיות , שירותיות , סדר וארגון, יכולת הובלה, עבודה בשעות בלתי ששגרתיות.   

 
 המועצהמנכ"ל  כפיפות:

 
 . 40-38מתח דרגות: 

 

צעות למכרז יש להגיש למשרד ה כרז מנוסח בלשון זכר, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.מ ❖
ועצה, להוריד מאתר המראש המועצה על גבי שאלון בקשה למשרה פנויה אותו ניתן 

 בצרוף קורות חיים והמלצות .
 .14:00,  בשעה: 9/19/22עד הצעות תתקבלנה 

 

 ב ב ר כ ה,                                                                                                      
 גלית קקון                                                                                                   

 מנהלת משאבי אנוש                                                                                                     


