ועד מקומי הר עמשא

מס' ישות 501612618
הר עמשא 9040300
טל08-649-3985 :

vaad@haramasa.co.il

7.11.2018
מכרז לציבור למשרת
מזכיר ועד מקומי של הר עמשא
תקציר :ליישוב המתפתח הר עמשא ולקהילתו המתחדשת ,דרוש מזכיר ועד מקומי לתפקיד ניהולי מאתגר,
עם אפשרות לניהול קהילה ופרויקטים.
ייעוד :יישום מדיניות הועד המקומי כפי שנקבעה בישיבות הועד ובספר התקציב השנתי ,אל מול הרשות
אליה שייך הישוב ואל מול תושבי היישוב.
תחומי אחריות:
 הפעלת הועד המקומי ומוסדות באחריותו ניהול עובדי הועד וספקי שירותים ביצוע החלטות הועד המקומי תפעול השירותים באחריות הועד המקומי )יחד עם הרואה חשבון של הועד( ניהול כספי של תקציב הועד המקומי ניהול מאגר התושביםמאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
א .עבודה בשעות לא שגרתיות
ב .ייצוגיות אל מול גורמים שונים בישוב ואל מול הרשות אליה שייך היישוב
ג .איזון בין צרכי היישוב לצרכי המועצה האזורית
כפיפות :ליושב ראש הועד
תנאים מקדימים למינוי:
השכלה :בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.
קורסים והכשרות מקצועיות :המזכיר יחויב לסיים בהצלחה קורס מזכירים  /מנהלי קהילה אזורי ,לא
יאוחר משנתיים מתחילת מינויו.
יישומי מחשב :הכרות עם תוכנות ה – .OFFICE
ניסיון מקצועי :לפחות  3שנות ניסיון בעבודה בתחום הקהילה או לפחות  3שנות כהונה במגזר הציבורי
שמתח דרגותיו  39-37ומעלה.
רישום פלילי :היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
תכונות נדרשות:
-

רמת תקשורת בינאישית גבוהה
יושרה ואמינות

יתרונות:
-

ניסיון בניהול קהילה ו/או ניהול פרויקטים
ניסיון בעבודה ביישובים המנוהלים ללא זהות וועדים
ניסיון בהכנת מכרזים וחוזים
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-

יכולת לימוד ורכישת התמחויות רלוונטיות לתפקיד
ניידות )רישיון נהיגה ורכב פרטי(
מגורים קרובים ליישוב

תנאי ההתקשרות:
-

משרה חלקית עם אפשרות למשרה מלאה במידה ותהיה התאמה לניהול קהילה ופרויקטים.
הועד המקומי ישתתף בהוצאות נסיעה של המזכיר בהיקף שיסוכם מראש ועל פי הצרכים.
ההתקשרות תהא על בסיס יחסי עובד מעביד או על בסיס 'מתן שירותי ניהול' ,ותיבחן מחדש מידי
שנה שוטפת.

הצעת מועמדות :
-

המעוניינים מתבקשים להפנות פניה כתובה במייל למזכירות היישוב,amasa@haramasa.co.il ,
בצירוף קורות חיים.
מועד אחרון להגשה18.11.2018 :
מועמדים מתאימים יוזמנו לפגישה אישית עם וועדת הבחינה של הועד המקומי.

*המשרה מוצעת לגברים ונשים כאחד והפניה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
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