
 
 
 
 

 מכרז לתפקיד עוזר למנכ"ל המועצה

 עוזר למנכ"ל המועצה

 נתוני המשרה

 תיאור התפקיד

 ייעוד:

 מול גורמים בתוכה ומחוצה לה. המועצהמקצועיים וייצוג מנכ"ל מנהליים ובהיבטים  המועצהלמנכ"ל סיוע  .1

 תחומי אחריות:

 .סיוע מקצועי ואדמיניסטרטיבי למנכ"ל בתחומי עיסוקו השונים במועצה .1

 .ומעקב אחר ביצוען המועצהויות, הנגזרים מהחלטות מנכ"ל תעדוף משימות והגדרות סדרי עדיפ .2

 בפורומים פנימיים וחיצוניים. המועצהייצוג מנכ"ל  .3

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 סיוע מקצועי ואדמיניסטרטיבי למנכ"ל בתחומי עיסוקו השונים .1

 ., מגורמי פנים וחוץהמועצה"ל מידע מקצועי למנכנתונים ואיסוף ואספקה של  .א

 .המועצההכנת מסמכי עבודה ותקצירים למנכ"ל  .ב

 , והפצתם לאחר אישורו.המועצההכנת סיכומי דיון לישיבות בהן נוכח מנכ"ל  .ג

 , בהנחיית המנכ"ל.המועצההגדרת נהלי עבודה הקשורים בניהול  .ד

 עצה ומעקב אחר ביצועןתעדוף משימות והגדרות סדרי עדיפויות, הנגזרים מהחלטות מנכ"ל המו .2

ובתיאום עם גורמים נוספים  המועצהפרויקטים וקידום תכניות, בכפוף להנחיות מנכ"ל מעקב אחר ביצוע  .א

 .ומחוצה לה ברשות

הנכללים בה והנגזרים  עמידה ביעדיםהועל  המועצהתכניות העבודה התקופתיות של אופן יישום בקרה על  .ב

 .ממנה

 . המועצה, בהנחיית מנכ"ל תיעוד משימות ומעקב אחר ביצוען .ג

 בסטטוס תכניות שוטפות ופרויקטים מיוחדים. המועצהעדכון מנכ"ל  .ד

 בפורומים פנימיים וחיצוניים המועצהייצוג מנכ"ל  .3

 ועל פי הנחיותיו. המועצהמענה לפניות שונות, בשמו של מנכ"ל  .א

 , כפי שהוגדרו על ידו, בפורמים שונים.המועצהייצוג עמדותיו של מנכ"ל  .ב

 לבעלי תפקידים ברשות. המועצהיאום בנושאים מקצועיים בין מנכ"ל ת .ג

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 ממשקי עבודה מרובים מול גורמים במועצה ומחוצה לה. .א

 ניהול מספר רב של משימות במקביל. .ב

 ייצוגיות. .ג

 עבודה בשעות לא שגרתיות. .ד



 
 
 
 

 מכרז לתפקיד עוזר למנכ"ל המועצה

 כפיפות:

 למנכ"ל המועצה.

 תנאים מקדימים למינוי

 ידע והשכלה:

 השכלה:

תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה 

להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת 

  .תארים אקדמיים בחוץ לארץ

  או

תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור 

 הרבנות הראשית לישראל

  או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או 

ומעבר שלוש  18ש שנים לפחות אחרי גיל בכולל, ש

בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות 

הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני 

 .שבת ודיני איסור והיתר(

 לא נדרש קורסים והכשרות מקצועיות:

 שפות:
שליטה מלאה בשפה העברית, קריאה וכתיבה ברמה 

 , יתרון לשליטה בשפות נוספות.גבוהה

 .OFFICE-היכרות עם תוכנות ה יישומי מחשב:

 ניסיון מקצועי:
  ו/אומקצועי שנות ניסיון  שלוש –עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל 

 עובדים. 30ניהולי בארגון המונה לפחות 

 .לא נדרש, יהווה יתרון  ניסיון ניהולי:

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 מכרז לתפקיד עוזר למנכ"ל המועצה

 אגף מנכ"ל יחידה:ה

 עוזר למנכ"ל המועצה תואר המשרה:

  דרגת המשרה ודירוגה:

 100% היקף העסקה:

 פומבי סוג מכרז:

 תיאור תפקיד:

סיוע למנכ"ל המועצה בהיבטים מנהליים ומקצועיים וייצוג מנכ"ל המועצה מול 

 :גורמים בתוכה ומחוצה לה

 טרטיבי למנכ"ל בתחומי עיסוקו השונים במועצה.סיוע מקצועי ואדמיניס .א

תעדוף משימות והגדרות סדרי עדיפויות, הנגזרים מהחלטות מנכ"ל המועצה  .ב

 ומעקב אחר ביצוען.

 .ייצוג מנכ"ל המועצה בפורומים פנימיים וחיצוניים .ג

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות

גבוהה, או שקיבל  תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה

 . הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

  או

 תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

  או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי 

קיימת הרבנות ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמ 18גיל 

 הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

 דרישות ניסיון

  ניסיון מקצועי–  

 שנות  שלוש - עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל

 .עובדים 30מקצועי ו/או ניהולי בארגון המונה לפחות ניסיון 

  יהווה יתרון לא נדרש, –ניסיון ניהולי. 
 

 דרישות נוספות

 שליטה מלאה בשפה העברית, קריאה וכתיבה ברמה גבוהה, יתרון  -שפות

 לשליטה בשפות נוספות.

 היכרות עם תוכנות ה  -יישומי מחשב-OFFICE. 

מאפייני העשייה הייחודיים 

 בתפקיד:

 .ממשקי עבודה מרובים מול גורמים במועצה ומחוצה לה 

 מות במקביל.ניהול מספר רב של משי 

 .ייצוגיות 



 
 
 
 

 מכרז לתפקיד עוזר למנכ"ל המועצה

 .עבודה בשעות לא שגרתיות 

 .המועצהלמנכ"ל  כפיפות:

 מינהלה:

 06.06.19חמישי  יום: המכרז פרסום מועד •
 20.06.19חמישי : יום עד להגיש יש  חיים קורות •

 במייל אנוש משאבי מנהלת בורבא לאילה 12:00 בשעה      

      tamar.co.il-@mako   0198668-08 בפקס או . 
 מנהלת משאבי אנושאילה בורבא : זה מכרז לעניין הקשר איש •
 1766888-08: טלפון      
 ניתן להשיג טופס זה באתר המועצה. למועמד שאלוןיש למלא טופס  •

                                                              

 


