
 

 הגדרת תפקיד מנהל תפעולי מכון מחקר

 מכון מחקר ים המלח הינו עמותה עירונית בבעלות מלאה של המועצה האזורית תמר

 נתוני המשרה

 תיאור התפקיד

 ייעוד:

   ניהול תפעולי של מכון מחקר
  :תחומי אחריות

 ניהול התפעול השוטף של מבנה מכון המחקר .1

 וןתפעול ותחזוקת אתר האינטרנט של המכ .2

 ניהול ממשקי המכון מול הגורמים השונים .3

  מלאי והרכש של המכוןהניהול  .4

 ניהול ומעקב אחר הזמנות המכון .5

 תיאום ביקורים ואירוח משלחות .6

 המכוןתקציב  ביצוע מעקב אחר .7
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 יוזמה ויצירתיות .א

 יחסי אנוש טובים .ב

 אמינות וסבלנות .ג

 
 כפיפות:

  המנכ"ל המועצ

  :תנאים מקדימים למינוי

 :תנאי סף

 שנות לימוד  12 השכלה:

 שפות:
  עברית ברמה גבוהה.

 אנגלית ברמה טובה 

  .OFFICE-היכרות עם תוכנות ה יישומי מחשב:

ניסיון 

 ניהולי:
 לא נדרש

ניסיון 

 מקצועי:
 שלוש שנות ניסיון בתפקיד דומה.

 ניסיון בעבודה ברשות מקומית. –יתרון 



 

  

  

 

 

 תפעולי מכון מחקרמכרז לתפקיד מנהל 

 מכון מחקר ים המלח הינו עמותה עירונית בבעלות מלאה של המועצה האזורית תמר

  

 מכון מחקר היחידה:

 תפעולי מכון מחקרמנהל  תואר המשרה:

דרגת המשרה 
 ודירוגה:

 

 100% היקף העסקה:

 פומביפנימי /  סוג מכרז:

 תיאור תפקיד:

 : ריותתחומי אח

 ניהול התפעול השוטף של מבנה מכון המחקר .1

 תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט של המכון .2

 ניהול ממשקי המכון מול הגורמים השונים .3

 מלאי והרכש של המכון הניהול  .4

 ניהול ומעקב אחר הזמנות המכון .5

 תיאום ביקורים ואירוח משלחות .6

 מעקב אחר תקציב וביצוע .7

 

 תנאי סף:

 השכלה 

 .שנות לימוד 12

 דרישות מקצועיות

 היכרות מעמיקה עם כללי עמותות בכלל ועמותה עירונית בפרט .1

 ניסיון בעבודה מול האקדמיה ומשרדי ממשלה .2

 תוייצוגייכולת כתיבה שיווקית  .3

 דרישות נוספות

 אנגלית ברמה טובה. עברית ברמה גבוהה. -שפות 

 היכרות עם תוכנות ה  -יישומי מחשב-OFFICE.  

סיון ניהולי:ני  נדרשלא  

 ניסיון מקצועי:
 וש שנות ניסיון בתפקיד דומה.של 

  ניסיון בעבודה ברשות מקומית. –יתרון 

 כפיפות:

 

 מנכ"ל המועצה 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מינהלה:

 13.02.20חמישי  יום: המכרז פרסום מועד •
 27.02.20  חמישי : יום עד להגיש יש  חיים קורות •

 במייל אנוש משאבי הלתמנ בורבא לאילה 12:00 בשעה      

      tamar.co.il-ko@ma   0196688-08 בפקס או . 
 אילה בורבא מנהלת משאבי אנוש: זה מכרז לעניין הקשר איש •

 7166888-08: טלפון      
 המועצה באתר טופס זה  להשיג  ניתן  למועמד שאלוןיש למלא טופס  •

 .    "תמר" האזורית
 

 בדרישות התפקיד. ** יענו רק המועמדים שיעמדו 
 ** כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.                                                           


