
 קהילה הגדרת תפקיד מנהל אגף

 נתוני המשרה

 בחקיקה. לא מוזכרהתפקיד סוג תפקיד: 

 קהילה: מנהל אגף תיאור התפקיד

 ייעוד:

 קהילההגיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום 

 תחומי אחריות:

, הכולל את התחומים הבאים: הקהילההגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע מדיניות, בתחום  .1

 .חברתיים, בריאות, חקלאות, תרבות, צמיחה דמוגרפית, סיוע וקידום כלכלישירותים 

 באגף.פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת  .2

 באגף.ניהול צוות העובדים  .3

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 האגףהגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של  .1

 י מדידה.נתוך שימוש בסטנדרטים ספציפיים ובאגף הגדרת מטרות ה .א

ניסוח תכנית פעולה הכוללת מטרות ויעדים, אמצעים למימושם, תחומי אחריות ומערכת  .ב

 בקרה.

 .האגףלעובדי  מועצההצגת מדיניות ה .ג

 בנוגע לגיבוש תכנית העבודה, כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדי ביניים. אגףהנחיית עובדי ה .ד

 עדכון מטרות תכנית העבודה בהתאם להתפתחויות. .ה

 באגףפיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת  .2

 האגף.מיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת  .א

 כולל חלוקת אחריות וסמכויות. האגף,הגדרת מבנה  .ב

 ביצוע.הגדרת ממדי  .ג

 האגף.לביצוע עבודת הקצאת משאבים וכלים נוספים הדרושים  .ד

 פיקוח על התקדמות בביצוע התכניות. .ה

 אגףניהול צוות העובדים ב .3

 בביצוע המטלות. מנהלי המחלקות והיחידות באגףהנחיית  .א

 ווידוא ביצוע ההנחיות. .ב

 .מנהלי המחלקות והיחידות באגףמתן משוב ל .ג

 הייחודיים בתפקיד:מאפייני העשייה  .4

 עבודת מטה סדורה ושיטתית. 

  יכולת תכלול פעילות של מחלקות שונות לכדי פעילות אחודה וסדורה להשגת מטרות
 האגף 

 שירותיות 



 

 

 סדר וארגון 

 ת תהליכי שינוייכולת הובל 

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות 

 כפיפות: .5

 המועצהלמנכ"ל 

 תנאים מקדימים למינוי

ידע 

 והשכלה:

 השכלה:

אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה בעל תואר 

להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים 

 .אקדמיים בחוץ לארץ

שנות לימוד  12במקום הדרישה להשכלה אקדמית יידרשו  או

שנים ניסיון בתחום העיסוק של המשרה המוכרזת,  10-לפחות ו

 ות הכרוכות בה.או בתחומים שיש להם זיקה למטל

לחוק  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  או

 .2012 –ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 

קורסים 

והכשרות 

 מקצועיות

 לפי הצורך

רישום 

 מקצועי

 לא נדרש.

ניסיון 

 מקצועי:

    חמש שנות ניסיון בתחום. -עבור בעל תואר אקדמי 

   ניסיון בתחום.שנות שש  –עבור הנדסאי רשום 

   שבע שנות ניסיון בתחום. –עבור טכנאי רשום 

ניסיון 

 ניהולי:

 וות עובדים בכפיפות ישירה.צשנות ניסיון בניהול  ארבע

 כפיפות:

 

 מועצהלמנכ"ל ה

 

 מינהלה:

  :12.1827.חמישי יום מועד פרסום המכרז  
  :12:00בשעה  03.01.19חמישי קורות חיים  יש להגיש עד יום 

 במייל בורבא מנהלת משאבי אנושלאילה 
  tamar.co.il-ko@ma  6688901-08או בפקס.  

 :מנהלת משאבי אנוש אילה בורבא איש הקשר לעניין מכרז זה 
 1766888-08טלפון:  

  באתר המועצה האזורית "תמר"להשיג  ניתן  שאלון למועמד 
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 קהילהמכרז למנהל אגף 

 אגף קהילה היחידה:

 מנהל אגף תואר המשרה:

דרגת המשרה 

 ודירוגה:
 חוזה אישי 

 משרה 100% היקף העסקה:

 פנימי /חיצוני סוג מכרז:

 תפקיד:ה עיקרי

 עיקרי התפקיד:

ניהול האגף על כל תחומיו: שירותים חברתיים, תרבות, בריאות,  .1
 חקלאות, יישובים וקידום כלכלי.

ופיתוח שירותים שיתאימו לצרכים המשתנים של קידום, ייזום  .2
 התושבים, היישובים והמועצה.

 .חיזוק וטיפוח הקהילות ביישובים .3
 קידום תהליכי קליטה וצמיחה דמוגרפית ביישובים. .4
 יישום מדיניות המועצה בתחומי האגף והוצאתה לפועל. .5

 תנאי סף:

המועצה להשכלה בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי  השכלה:
, גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

לחוק ההנדסאים והטכנאים  39או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 
  .2012 –המוסמכים, התשע"ג 

 10-שנות לימוד לפחות ו 12במקום הדרישה להשכלה אקדמית יידרשו  או
המשרה המוכרזת, או בתחומים שיש להם ן בתחום העיסוק של שנים ניסיו

 זיקה למטלות הכרוכות בה.
  ניסיון מקצועי:

   חמש שנות ניסיון בתחום. -עבור בעל תואר אקדמי 

   שש שנות ניסיון בתחום. –עבור הנדסאי רשום 

 בתחום ניסיון שנות שבע – רשום טכנאי עבור. 

  
 עובדים בכפיפות ישירה.צוות שנות ניסיון בניהול  ארבעניסיון ניהולי: 

העשייה מאפייני 

הייחודיים 

 בתפקיד:

 ייצוגיות 
 שירותיות 

 סדר וארגון 
 יכולת הובלה 

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות 

 המועצהלמנכ"ל  כפיפות:



 

 

 מינהלה:

  :12.1827.חמישי יום מועד פרסום המכרז 

  :12:00בשעה  03.01.19חמישי קורות חיים  יש להגיש עד יום 
 במייל בורבא מנהלת משאבי אנושלאילה 

  tamar.co.il-ko@ma  6688901-08או בפקס.  

 :מנהלת משאבי אנוש אילה בורבא איש הקשר לעניין מכרז זה 
 1766888-08טלפון:  

  באתר המועצה האזורית "תמר"להשיג  ניתן  שאלון למועמד                                                                            
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