
 

 עמותת תמרית           

 ת אדמיניסטרציה/רכזמכרז לתפקיד 
 אדמיניסטרציה  ת /רכז תואר המשרה:
 משרה 100% היקף העסקה:

 פנימי/ חיצוני סוג מכרז:

 תיאור תפקיד:

מתן מענה טלפוני, תיאום  - העמותהתפעול אדמיניסטרטיבי של משרד  .1
של מח' תרבות  פגישות, ניהול יומנים ועבודה אדמיניסטרטיבית שוטפת

 וועד הנהלה תמרית.
לרבות תחום  סיוע בליווי ובקידום נושאים למנהלי המחלקות בעמותה .2

התרבות, האומנות , חוגי מבוגרים ותרבות הפנאי החל מהשלב הרעיוני 
 .ועד לביצוע בפועל ומתן תמיכה תפעולית בהתאם לצורך

 בתחום התרבות. ריכוז , ניהול ובקרה בתחומי הפעילות של העמותה .3
, מעקב הכנסות, דרישות צעות מחיר, הזמנות רכש, חשבוניותה •

 .אגף הגבייה במועצה ועבודה אל מולתשלום, 
נותני שירותים והסכמי שכר אל  –ניהול , מעקב ובקרה על הסכמים  •

  .מול ועדת ההתקשרויות במועצה
כולל אלו  כל יחידותיה השונותעל  ניהול ובקרת תקציב העמותה •

 ., מעקב אחר גאנט פעילויות העמותה שאינן תחת מח' תרבות
ל תקין ובמסמכי טיפול באישור ניהו -ניהול תקין של העמותה •

העמותה, כינוס ישיבות הנהלת העמותה, הכנת חומרים ומצגות, 
רישום פרוטוקולים והפצתם, עריכת ביצוע דוחות מילוליים וכספיים 

 .העמותה בתיאום עם רו"ח של העמותהשל 
הסכמי מדריכי חוגים, עובדי העמותה וערך דיווח נוכחות ניהול מ •

  .העמותה,מתן מענה מנהלי למדריכי  שכר 
, ניהול קריאות רה תחזוקת מבני הציבור של העמותהמעקב ובק •

   .בתחומי פעילות העמותה 106מוקד 
 .מח' תרבותניהול מערך ההיסעים לפעילויות  •

  בתחום התרבות פרסום ושיווק פעילויות העמותה .4
 .ניהול תוכנת מכירת כרטיסים לאירועי מחלקת תרבות •
לתושבי  –והנגשת המידע התרבותבעולמות  פרסום פעילויות העמותה •

 .המועצה באמצעות דיוור ישיר ומזכירויות היישובים
רשתות חברתיות ואתר  -פרסום פעילויות העמותה במדיה החברתית •

  .בתיאום הגורמים המנהלים את המדיה החברתית במועצההמועצה 
  .אפ ורשימות תפוצהטסאניהול קבוצות וו •
  .פרסום ניוזלטר לפעילויות העמותה •

ם ממשרדי סיוע במתן הגשות לתמיכות וקולות קוראי -גיוס משאבים  .5
 .הממשלה והמוסדות השונים

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות
 שנות לימוד / תעודת בגרות מלאה 12 

 .שנים לפחות בתחום עבודה ניהולית ארגונית 3מקצועי מוכח של  ןסיוינ •
 .ממוחשבותידע בהפעלת מערכות  •



 

 

 

מאפייני 
העשייה 

הייחודיים 
 בתפקיד

  .גבוההברמה  רותיותיש •
 .עדוף משימותייכולת תכנון, ארגון ות •
  .יכולת עבודה עצמאית ,תיאום ובקרה •
 .תקשורת בינאישית ברמה גבוהה, יחסי אנוש טובים •
  ."נשמהשחקן/ית "ראש גדול, יוזמה, יצירתיות ,  •
 .יכולת התנסחות, ביטוי וכתיבה ברמה גבוהה •
 .צוות יכולת עבודת •
ים, סופי שבוע וחגים בהתאם ערב –נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות  •

 .לצורך

 .מחלקת תרבות תמנהל כפיפות:

 נהלה:ימ

 21.10.21 חמישייום  מועד פרסום המכרז: •
לאילה  12:00בשעה  04.11.21יום חמישי קורות חיים  יש להגיש עד יום:  •

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

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

ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא, שאלון זה ניתן להשיג  •
 באתר המועצה האזורית "תמר".

 

לחוק שוויון זכויות לאנשים  9-ו 3* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 
 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. 1998 –עם מוגבלות, תשנ"ח 

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים הוכחת 
 המוגבלות.

של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי  זכותו/ה
 הקבלה לעבודה.

 
הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת  ה* תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסיי

הוא/יא בעל/ת כישורים דומים  ובדי הרשות המקומית, אם המועמד/תכנדרש בקרב ע
 חרים.לכישוריהם של מועמדים א

 
 * כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.
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