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מכרז פומבי מס' 08/2022
למועצה המקומית אעבלין דרוש מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות
תואר המשרה :מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות.
היקף המשרה.100% :
תנאי העסקה ושכר :דירוג ודרגה – מח"ר .)+40( 40 -38
תקופת ההעסקה הינה ל  3שנים בהתאם לתקציב המאושר ע"י המשרד המממן – המשרד לשוויון
חברתי ,במידה והמשרד ימשיך לתקצב את המשרה לאחר התקופה לעיל תמשיך ההעסקה עפ"י
הנחיות המשרד.
כפיפות ארגונית מנהלית :ראש המועצה ו/או מנכ"ל המועצה.
תיאור התפקיד:
 .1סיוע לראש הרשות ולגורמי המקצוע במיצוי והרחבת הפוטנציאל הכלכלי של הרשות
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.
 .2קידום וייעול פעילות הרשות המקומית בתחום הפיתוח הכלכלי ומיצוי משאבים.
 .3פיתוח תפיסה של כלכלה מקומית וטיפוח קשרי הרשות עם המגזר העסקי ביישוב.
 .4שילוב התפיסה של פיתוח כלכלי אזורי ברשות המקומית.
 .5ייזום תכניות לפיתוח מנועי צמיחה מקומיים ואזוריים.
תנאי כשירות:
השכלה:
תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או
בעל תעודת רואה חשבון בתוקף.
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אשור הרבנות הראשית לישראל.
או
אשור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות אחרי גיל  18ומעבר שלוש
בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות
יהיה בדיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי:
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למועמד בעל תואר אקדמי כאמור או תעודת רואה חשבון בתוקף  -ניסיון של שלוש שנים לפחות
בגיבוש והובלת תכניות ומיזמים לפיתוח כלכלי-חברתי ברשויות המקומיות או בגופים ציבוריים
אחרים מול משרדי הממשלה או בשיתוף עימם ,או בארגונים בעלי היקף פעילות משמעותי;
הנדסאי רשום – שלוש שנות ניסיון מקצועי כאמור.
טכנאי רשום – ארבע שנות ניסיון מקצועי כאמור.
ניסיון ניהולי:
יתרון לבעלי ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
מאפיינים נוספים למשרה:
 .1אכפתיות ומעורבות חברתית;
 .2בעל יכולת וכישורים לקיים משא ומתן עם גורמים שונים;
 .3יחסי אנוש מצוינים ואסרטיביות;
 .4יכולת והבנה עסקית גבוהה;
 .5עצמאות ויצירתיות;
 .6עבודה תחת לחץ;
 .7יכולת אבחון וזיהוי צרכים ומתן מענה;
 .8יכולת הבניית תהליכים ופיתוח תכנים;
 .9נסיעות מרובות;
 .10המועמד בעל תעודה מאת מוארד (מיזם למיצוי משאבים ופיתוח כלכלי ברשויות מקומיות
ערביות) המעידה על סיום הכשרה בסיסית ועל כך שהוא נכלל במאגר המועמדים לתפקיד
מנהל מיצוי משאבים ופיתוח כלכלי.
 .11מועמד אשר עונה על תנאי הסף יידרש לעבור מבחני מיון "מרכז הערכה".

אופן הגשת מועמדת ומסמכים נדרשים
המועמדים/ות מתבקשים להגיש מועמדות בכתב ,בצרוף קורות חיים ,פירוט ניסיון קודם ומסמכים
רלוונטיים הכוללים :קורות חיים עדכניים ,תעודות המעידות על השכלה מתאימה ,אישורי העסקה
המעידים על הניסיון הנדרש ,המלצות (ככל שישנן).
כמו כן ,יש למלא את שאלון אישי הנמצא באתר המועצה תחת מכרזי כ"א.
את המסמכים יש להעביר למועצה מקומית אעבלין – מחלקת הון אנושי אנוש או במייל:
 Deebm@ibllin.muni.ilו/או .habib.amir@gmail.com

הגשת מועמדות עד יום :שלישי ה 15.11.2022 -בשעה 12:00
הערות:
✓ הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים
כנדרש ,לא תענינה.
✓ תינתן עדיפות למועמדים/ות בעלי צרכים מיוחדים וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע
העבודה הנדרשת בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח.1998 -
✓ מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
✓ תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת
באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית ,אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי
שאר המועמדים.
✓ מסמכים שיש לצרף להגשת המועמדות למשרה:
 )1שאלון פרטי מועמד למשרה פנויה (באתר המועצה תחת "דרושים").
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✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

 )2תעודות השכלה כפי שנדרש בנוסח המכרז.
 )3אישורי העסקה מפורטים עם תיאור תפקיד והיקף המשרה המעידים על
הניסיון הנדרש לצורך מילוי המשרה כפי שנדרש בפרסום המשרה.
 )4קורות חיים עדכניים.
 )5רישיון נהיגה בתוקף.
 )6תמונת פספורט.
 )7המלצות במידה וישנן.
בקשה שתוגש ללא תעודות/אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת
משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים
כאלה) לא תידון.
מועמד/ת שהינו קרוב משפחה של עובד מועצה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר
על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד
הפנים
הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים ,בה יבחנו כישוריו/ה עפ"י חוות
דעתו של הממונה הישיר.
ועדת המכרזים רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים ,כולם
או חלקם להיבחן במבחני התאמה ,במסגרת הגופים העוסקים בכך.
לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת
מפורשות בפנייתם .במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים
שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה ,תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל
בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.
יתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.
מועצת מקומית אעבלין אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה
להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה ,זאת בכל שלב משלביו.
המשרה פונה לנשים וגברים כאחד ,הכתיבה נעשתה מטעמי נוחות בלבד.
מאמון שיח' אחמד – ראש המועצה המקומית
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