
 מכרז למנהל אגף תיירות

 נתוני המשרה

 בחקיקה. לא מוזכרהתפקיד סוג תפקיד: 

 : מנהל באגף תיירותתיאור התפקיד

 ייעוד:

 התיירותגיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום 

 תחומי אחריות:

 התיירות.הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום  .1

 .בתיירותפיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת  .2

 בתיירות.ניהול צוות העובדים  .3

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של היחידה. .1

 וברי מדידה.הגדרת מטרות היחידה תוך שימוש בסטנדרטים ספציפיים  .א

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

 בקרה.

 הצגת מדיניות הרשות לעובדי היחידה. .ג

הנחיית עובדי היחידה בנוגע לגיבוש תכנית העבודה, כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדי  .ד

 ביניים.

 עדכון מטרות תכנית העבודה בהתאם להתפתחויות. .ה

 פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת ביחידה. .2

 מיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת היחידה. .א

 הגדרת מבנה היחידה, כולל חלוקת אחריות וסמכויות. .ב

 הגדרת ממדי ביצוע. .ג

 לביצוע עבודת היחידה.הקצאת משאבים וכלים נוספים הדרושים  .ד

 פיקוח על התקדמות בביצוע התכניות. .ה

 העובדים ביחידהניהול צוות  .3

 הנחיית עובדי היחידה בביצוע המטלות. .א

 ווידוא ביצוע ההנחיות. .ב

 .מתן משוב לעובדי היחידה .ג

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: .4

 .ייצוגיות 

 שירותיות 

 סדר וארגון 

 יכולת הובלה 

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות 
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 כפיפות: .5

 המועצהכפיפות למנכ"ל 

 תנאים מקדימים למינוי

ידע 

 והשכלה:

 השכלה:

אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה בעל תואר 

גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים 

שנות לימוד  12, או במקום הדרישה להשכלה אקדמית בחוץ לארץ

 סיון בתחום העיסוק של המשרה המוכרזת.ישנות נ 8-לפחות ו

קורסים 

והכשרות 

 מקצועיות

 לפי הצורך

 שליטה בעברית  שפות:
 אנגלית ברמה גבוהה

יישומי 

 מחשב:
 .OFFICE שליטה ביישומי 

רישום 

 מקצועי

 לא נדרש.

ניסיון 

 מקצועי:

 חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

ניסיון 

 ניהולי:

 עובדים או יותר. 5שלוש שנות ניסיון בניהול 

 כפיפות:

 

 מועצהלמנכ"ל ה

 

 מינהלה:

  :28.02.19יום חמישי מועד פרסום המכרז  

  :12:00בשעה  14.03.19חמישי קורות חיים  יש להגיש עד יום 
 במייל לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש

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

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

 באתר המועצה האזורית "תמר" טופס זה להשיגניתן  יש למלא שאלון למועמד. 
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 היחידה:
 

 מנהל אגף תואר המשרה:

  דרגת המשרה ודירוגה:

 משרה 100% היקף העסקה:

 פנימי /חיצוני סוג מכרז:

 תיאור תפקיד:

 בתחום התיירות.גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית 
 עיקרי התפקיד:

הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום  .1
 התיירות.

 בתיירות.פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת  .2
 בתיירות.ניהול צוות העובדים  .3

 תנאי סף:

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

, או במקום הדרישה להשכלה אקדמית יידרשו אקדמיים בחוץ לארץ
העיסוק של המשרה שנים ניסיון בתחום  8-שנות לימוד לפחות ו 12

 המוכרזת.
 חמש שנות ניסיון מקצועי ניסיון מקצועי:

 
 עובדים או יותר. 5שלוש שנות ניסיון בניהול ניסיון ניהולי: 

 דרישות נוספות:

  שליטה בעברית ,אנגלית ברמה גבוהה –שפות  

  שליטה ביישומי   –יישומי מחשבOFFICE. 

העשייה מאפייני 

הייחודיים 

 בתפקיד:

 .ייצוגיות 
 שירותיות 

 סדר וארגון 
 יכולת הובלה 

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות 

 המועצהלמנכ"ל  כפיפות:

 מינהלה:

  :28.02.19 חמישייום מועד פרסום המכרז 

  :12:00בשעה  14.03.19חמישי קורות חיים  יש להגיש עד יום 
 במייל לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש

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

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

  באתר המועצה  טופס זה להשיג ניתן  שאלון למועמד יש למלא
 .האזורית "תמר"
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