מועצה אזורית עמק הירדן
לשכת מנכ"ל המועצה

כ"ט אייר תשע"ז
 25מאי 2017
287119\2017

הנדון :מכרז למנהל חברה לפיתוח כלכלי ופיתוח ישובים
תיאור התפקיד
 .1ניהול החברה הכלכלית וקידום תחומי הפעילות שלה (תשתיות פיזיות ,מערכת הביוב
והמים ,ממת"ק ,תיירות ,חקלאות ,יזמות) .
 .2בניית תכנית פעילות רב-שנתית ומימושה (תוך התמקדות בתהליכי פיתוח וצמיחה) .
 .3פיתוח תחומי פעילות נוספים בהתאם לצרכי המועצה .
 .4ליווי והכוונת יישובי המועצה בתהליכי פיתוח ,קהילתי ,קליטה והתחדשות .
 .5פיתוח וקידום קשרי גומלין עם מגוון גורמים שלטוניים וגורמי המגזר השלישי הפועלים
באזור.
דרישות התפקיד
 .1בעל/ת תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים :כלכלה ,מנהל עסקים ,משפטים ,ראי
חשבון ,מנהל ציבורי ,הנדסה ,לימודי עבודה ,בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה
העיקרי של החברה .
 .2נסיון של  5שנים לפחות בתפקיד 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 משפטיים .
ג .בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
דרישות נוספות רצויות:
 .1נסיון מוכח בניהול צוות עובדים .
 .2ידע ונסיון בניהול תקציב.
 .3בעל יכולת וכישורים לקיים משא ומתן עם גורמים שונים
 .4יכולת והבנה עסקית גבוהה
 .5יכולת אבחון וזיהוי צרכים ומתן מענה
אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נוה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
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 .6בעל נסיון מוכח ורקע מתאים בנושא תכנון ובניה .
 .7בעל יכולת גיבוש תוכנית עבודה שנתית עפ"י מטרות ,יעדים ותקציב .
 .8יתרון לתושבי עמק הירדן .
אופי התפקיד:
עבודה מול מגוון גורמים  -במועצה ,בישובים ,באזור ,מול רשויות ממשלתיות.
יכולת ניהול וריכוז צוותי עבודה הכפופים לו .
כישורים אישיים:
יכולות בין-אישיים טובות ,עצמאות ויצירתיות ,אסרטיביות ,יכולת עמידה בלחצים ,יכולת
ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה ,ידיעת אנגלית ברמה טובה (דיבור וכתיבה) .
כפיפות:
ראש המועצה/מנכ"ל המועצה .
היקף משרה :משרה מלאה.
תחילת עבודה:
מיידי .
ועדת קבלה:
המועמד אשר עומד בדרישות הגיוס יתבקש לעבור ראיון בוועדת בחינה /קבלה של
משרד הפנים .
על המועמד למלא טופס למשרה פנויה אותו ניתן לקבל במשרד לשכת מנכ"ל אצל פירחה
במייל  pircha@j-v.org.ilאו בטלפון  ,04-6757603לצרף אליו העתקי תעודות המוכיחות
השכלה וניסיון נדרשים ,קורות חיים מפורטים ומודפסים ,ולמסור במעטפה סגורה במשרד
מנכ"ל המועצה עד ולא יאוחר מיום . 12.6.17
הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
בברכה,

העתק :עידן גרינבאום  -ראש המועצה
דפ/פא

דודו פרץ ,עו"ד
מנכ"ל המועצה
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