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הנדון :מכרז למשרת מנכ''ל חברת ידידי בית גבריאל בע''מ (להלן'' :החברה'')
כללי:
חברת ידידי בית גבריאל בע"מ ,הינה חברת בת של מוא"ז עמק הירדן ,החברה עוסקת בניהול
בית גבריאל בתכנון וקיום פעילויות תרבות המתקיימות בבית .
קיימת אפשרות שהמועצה תחליט עפ"י שיקול דעתה להפקיד בידי החברה את כלל פעילויות
התרבות של המועצה או איזה חלק מהן .
.1

.2

תיאור המשרה
א .אחראי/ת על גיבוש ויישום תוכנית התרבות והאירועים של החברה במסגרת
התקציב אותו מעמידה החברה לביצוע התוכנית בכל שנה .
ב .קיום וניהול פעילויות תרבות של המועצה ככל שאלה יופקדו בידי החברה .
ג .אחראי/ת לניהול תקין של פעילות התרבות שמקיימת החברה .
ד .ייצוג החברה בפני גורמי תרבות חיצוניים .
ה .תכנון ופיתוח יוזמות חדשות בתחום התרבות בעמק הירדן בכלל ובבית גבריאל
בפרט .
ו .אחראי/ת על הניהול הכולל של בית גבריאל .
דרישות התפקיד
א .בעל/ת תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים :כלכלה ,מנהל עסקים ,משפטים,
ראיית חשבון ,מנהל ציבורי ,הנדסה ,לימודי עבודה ,בעל תואר אקדמי אחר
בתחום עיסוקה העיקרי של החברה .

.3

.4
.5
.6
.7

ב .נסיון של  5שנים לפחות בתפקיד באחד מאלה:
בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף
.1
עסקים משמעותי;
בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים,
.2
מסחריים  ,ניהוליים או משפטיים;
בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
.3
ג .דרישות נוספות רצויות:
הכרות עם מוסדות התרבות הארציים  -יתרון.
.1
נסיון בניהול צוות עובדים .
.2
ידע ונסיון בניהול תקציב .
.3
יכולת ניהול משא ומתן ,קשר עם ספקים ונותני שרות .
.4
יצירתיות יוזמה ומעוף .
.5
יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל-פה .
.6
ידע ונסיון בשימושי מחשב .
.7
יכולת עבודה בשעות לא שגרתיות .
.8
הועדה תערוך מיון ראשוני בין המועמדים .
הערכת המועמדים תבוצע ע"פ קורות החיים לפי הקריטריונים שפורסמו מראש ע"פ
הדרישות שנקבעו בהליך האיתור .
היקף המשרה . 100% -
כפיפות :לדירקטוריון החברה ,לראש המועצה ויו"ר החברה .
יתרון לתושב המועצה .
תנאי העסקה כפי שיאושרו ע"י משרד הפנים .

היום האחרון להגשת מועמדות על גבי טופס משרה פנויה בצירוף המסמכים הנדרשים הוא
 29.5.17לא יאוחר מהשעה  12.00בצהריים בלשכת מנכ"ל המועצה ,מסירת ההצעה
תהיה ידנית בלבד (לא בדאר) .
המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד .

בברכה

עידן גרינבאום
יו"ר חברת ידידי בית גבריאל

