
 תפקיד ל מכרז

 אחראי/ת תיאום ובקרה 

 תמר  -החברה הכלכלית חבל ים המלח  החברה:

 אחראי/ת תיאום ובקרה  תואר המשרה: 

 100% היקף המשרה: 

 פומבי  סוג מכרז:

 ייעוד: תיאור תפקיד:

התקדמות   לתיאום ובקרה במעקב ובקרה על כ"לוסיוע למנ בחברה המנהליתריכוז העבודה 

 . החברהכניות העבודה ופרויקטים שונים תחת אחריות  ות

 תחומי אחריות: 

 בחברה.לצורך ביצוע משימות  בחברה תפעול גורמים שונים  .1

 מעקב ובקרה אחר ביצוע תכנית העבודה.  .2

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות: 

 בחברה: תפעול גורמים שונים לצורך ביצוע משימות . 1

 .א. ביצוע ומימוש תהליכי רכש

 . ב. ריכוז תהליכי התקשרות עם ספקים

 בחברה: מעקב ובקרה אחר ביצוע תכנית העבודה . 2

 .א. ביצוע מעקב ובקרה אחרי פרוטוקולים, סיכומי דיון והחלטות

 . כנית העבודהבאיסוף חומרים רלוונטיים לת החברהב. סיוע לעובדי 

 חברה. ג. קבלת תכניות העבודה מהגורמים הרלוונטיים ב

 . ד. קיום קשרים עם גורמים שונים לצורך כתיבת תכנית העבודה

 . חברהה. דיווח לגורמים הרלוונטיים אודות התקדמות פרויקטים ב

 ו. הפנית חומרים לטיפולם של הגורמים הרלוונטיים. 

 . ככל שנדרש החברה ז. סיוע בתפעול פרויקטים של 

מאפייני העשייה  
הייחודיים  

 בתפקיד:

 עבודה הדורשת סדר, דיוק, ירידה לפרטים ועמידה בלוחות זמנים.  •
 יכולת לבצע אינטגרציה בין ממשקי העבודה ויכולת ניהול עבודה באופן עצמאי.  •

 . כושר ביטוי בכתב ובעל פה •
 .החברה הכלכלית תמרלמנכ"ל  כפיפות: 

 תנאי סף: 

ידע 
 :והשכלה

 השכלה: 
 שנות לימוד  12

 מלאה  תעודת בגרות
 יתרון להשכלה אקדמאית 

קורסים  
והכשרות  

 מקצועיות : 

 לא נדרש 

 פה, ברמת שפת אם. -בעברית, בכתב ובעל  גבוה כושר ביטוי שפות:
 כדי קריאת מסמכים. לטובה  -אנגלית

מחשב   יישומי 
 ותחומי ידע:

 וידע בהפעלת מחשב ובתוכנות אופיס    טובה שליטה

רישום 
 :מקצועי

 לא נדרש 
 

ניסיון 
 :מקצועי

הבאים: ריכוז פרויקטים,   שנה לפחות של ניסיון באחד או יותר מהתחומים
 מעקב ובקרה אחר ביצועים, הטמעת נהלי עבודה. 

 להיכרות עם המגזר הציבורי.יתרון 



 

2 

 

 

ניסיון 
 :ניהולי

 לא נדרש. 

 מנהלה:  

 19.07.2022מועד פרסום המכרז:    •

 חברה הכלכלית תמר. שאלון זה ניתן להשיג באתר ה  .ת/יש למלא שאלון למועמד •

גב' ל  12:00בשעה  ,04.08.2022 חמישי, יוםיש להגיש עד  ושאלון למועמד/ת  קורות חיים •

 tamar.co.il-@mashiribs במייל בן שחר, מנכ"לית החברה,שירי 

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

mailto:shiribs@ma-tamar.co.il

