מכרז מספר 20/2019
המועצה האזורית מנשה (להלן  :המועצה) מכריזה בזאת על משרה פנויה כדלקמן:

תואר התפקיד :רכז פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות
תאור מפורט של התפקיד :העובד יהיה כפוף לגזבר ויסייע בידו להוציא לפועל מטלות שונות לרבות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

יא.

מיפוי משאבים ,נכסים ,צרכים ומאפיינים יישוביים ואזוריים
סיוע לגורמי המקצוע במיצוי תקציבי מדינה לרבות תקציבים הנובעים מהחלטות ממשלה ובתהליך יישומן
איתור מקורות תקציביים וקולות קוראים נוספים וסיוע במימושם
שילוב הרשות המקומית בתכניות ממשלתיות ייעודיות וסיוע ביישומן
סיוע לבעלי התפקידים ברשות במעקב ומענה על קולות קוראים ותכניות נוספות
סיוע לבעלי התפקידים ברשות באיתור ויצירת אפיקי חיסכון והתייעלות בהוצאות הרשות
סיוע ביצירת שיתופי פעולה בתוך הרשות ועם גורמים חיצוניים לצורך מימוש משאבים ופיתוח מנועי צמיחה
השתתפות קבועה בצוות הפרויקטים של הרשות
מעקב ובקרה אחר יישום תכניות העבודה לפיתוח כלכלי על ידי כלל הגורמים המקצועיים ברשות
אחריות על תהליכי הרכש והאינוונטר במועצה:
 .1ייזום ,ריכוז והובלת תהליכי רכש והתקשרויות והבאת שיפור והתייעלות העבודה מול ספקים
 .2ריכוז ועדת הרכש של המועצה
 .3בחינת ואישור חשבונית ספקים
 .4איתור ,הערכה וניהול ספקים תוך יצירת שיתופי פעולה ומו"מ עם גורמים מקומיים ואחרים ,בהתאם
לנוהלי הרשות
 .5אחריות ומעקב בנושא חוזים ,התקשרויות וערבויות ברשות
משימות נוספות שיוטלו ע"י גזבר המועצה

סוג מכרז :פנימי /חיצוני
דרגת המשרה ודירוגה :הסכם קיבוצי
כניסה לתפקיד1.11.2019 :
כפיפות :גזבר המועצה
דרישות התפקיד:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

בעל תואר אקדמי או תעודת רואה חשבון בתוקף או ועדת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות
הראשית ,או אישור לימודים בישיבה גבוהה או בכולל  6 ,שנים לפחות לאחר גיל  18ומעבר  3בחינות לפחות
מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ( 2מ  3הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)
ניסיון של שנתיים לפחות בגיבוש והובלת תכניות ומיזמים לפיתוח כלכלי-חברתי ברשויות המקומיות או בגופים
ציבוריים אחרים מול משרדי הממשלה או בשיתוף עימם ,או בארגונים בעלי היקף פעילות משמעותי
יתרון משמעותי יינתן לבעלי ניסיון של  3-5שנים בתחום רכש כללי ופרויקטים
עברית – ברמה גבוהה
יישומי מחשב :אוריינטציה גבוהה לשימוש במחשב ולתוכנות
היעדר רישום פלילי

כישורים אישיים:
א .אכפתיות ומעורבות חברתית
ב .בעל יכולת וכישורים לקיים משא ומתן עם גורמים שונים משרד הפנים מינהל השלטון המקומי אגף בכיר בקרת
הון אנושי ברשויות המקומיות
ג .יחסי אנוש מצוינים ואסרטיביות
ד .יכולת והבנה עסקית גבוהה
ה .עצמאות ויצירתיות
ו .עבודה תחת לחץ
ז .יכולת אבחון וזיהוי צרכים ומתן מענה
ח .יכולת הבניית תהליכים ופיתוח תכנים
מועמדים הרואים עצמם כעונים על דרישות התפקיד יגישו קורות חיים ,תעודות הכשרה מקצועית נדרשת והמלצות
נדרשות ,לדואר אלקטרוני hagarh@menashe.co.il :או במעטפה סגורה למזכירות המועצה .הגשת המועמדות עד
ליום א' ,15.9.2019 ,בשעה .12:00

אילן שדה
ראש המועצה

** המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד

