ירושלים ,כ"ב אדר א ,תשפ"ב
 23פברואר2022 ,
מכרז פנימי/חיצוני 8/22
לחטיבה להתיישבות ,במרחב צפון ,דרוש/ה מנהל/ת אזור.
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תיאור התפקיד:
ניהול פעילות החטיבה להתיישבות בישובים הכפריים ובאזור שבתחום טיפול מרחב צפון.
ליווי המועצות האזוריות בפעילות רב תחומית הכוללת ,בין היתר תחומי :תשתיות ,תכנון ,כלכלה ,חברה וקהילה כחלק מנושא
חיזוק ההתיישבות והצמיחה הדמוגרפית.
ייזום והובלה של פרויקטים בתחומים מגוונים :תשתיות ,תעשייה ,תיירות ,בנייה ,חקלאות וכו' .
בניית תוכניות עבודה והכנת תקציבי פעולה שנתיים ורב שנתיים בתחומים שונים .הפעלה ,מעקב וביצוע של תוכניות העבודה .
ניתוח דוחות כספיים.
מעורבות וטיפול בישובים ובקהילות ,ביצוע אבחון ומיפוי והובלת תהליכי שינוי.
טיפול בנושאי תכנון מגוונים )תכנון אזורי ,מתארי ,מפורט ,תשתיות וכד'(.
טיפול ביזמים וביוזמות בתחומים מגוונים.
הובלה ,מעורבות ,ייזום ושותפות בפרויקטים אזוריים ומרחביים.
עבודה בשת"פ עם משרדי ממשלה ,גופים ממסדיים ומגזר שלישי.
העבודה הינה בתחומי הישובים והמועצות האזוריות בתחום מרחב צפון.
התפקיד הינו בכפיפות למנהל המרחב.
כישורים נדרשים:
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בעל/ת תואר ראשון לפחות ,באחד או יותר מהתחומים הבאים :כלכלה )לרבות כלכלה חקלאית( או מנהל עסקים או תואר שני
במדיניות ציבורית /תכנון ערים ואזורים ,ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.
בעל/ת ניסיון ,ידע והכרות מוכחים  -עם המגזר הכפרי ,ישובים כפריים ,רשויות מוניציפאליות ,משרדי ממשלה.
בעל/ת ניסיון ,ידע והכרות מוכחים ,בניהול עסקי ,תפעול והשתלבות במערכות ארגוניות שונות ובתחומי חברה וקהילה .
בעל/ת יכולת לראייה ועשייה כוללנית מוכחת.
יכולת ארגון ,תכנון וביצוע עבודה באופן עצמאי וכחלק מצוות עובדים.
שליטה מלאה בעברית וידיעת השפה האנגלית.
ידע ,שליטה ושימוש בתוכנות מחשב בסיסיות
כושר מנהיגות ,כריזמטיות ,יכולת קבלת החלטות ,יכולת הנעת צוות עובדים והשתלבות במסגרת עבודת צוות.
יכולת תכלול ,ראיה רחבה ותכנון אסטרטגי.
גמישות ויכולת התאמה לדרישות משתנות ,בתחומי ואופני הפעילות של החטיבה להתיישבות.
התפקיד כרוך בנסיעות רבות ובשעות עבודה לא שגרתיות ובכלל זה בשעות הערב ובאופן בלתי צפוי מראש.
יחסי אנוש מצוינים.
נדרש רישיון נהיגה.
אישור לקבלת רישיון נשק.
מקום עבודה :צומת כוח.
סוג העסקה :העסקה הינה באמצעות ההסכם הקיבוצי .2014
היקף משרה100% :
* תינתן עדיפות למועמדים עם מוגבלויות
ההסתדרות הציונית העולמית שומרת לעצמה הזכות לבחור במועמד/ת העונה על חלק או על כל הדרישות לעיל.
קורות חיים מפורטים יש להעביר לחטיבה למשאבי אנוש באמצעות אתר האינטרנט :לא יאוחר מיום
רביעי יז' אדר .20/3/2022
חנן מור
יו"ר ארגון העובדים

אנה גבעתי
מנהלת משאבי אנוש

