
 

 

 מכרז למשרת מנהל מרכז מבקרים 
 במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב  

 
התעשייתית נאות חובב,  מכריזה    המועצה המקומית  1976-לצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, תשל"ז   41בהתאם לסעיף  

 בזה על משרה פנויה כדלקמן: 
 

מועצה   מקום העבודה:  בכפוף לאישור משרד הפנים.  שכר בכירים  :  דירוג השכר.  100%  היקף משרה:מנהל מרכז מבקרים     תואר המשרה:
 : מנכ"ל המועצה. כפיפותמקומית תעשייתית נאות חובב  

 
 כללי 

 . ומימושההשיווק, ההדרכה והתפעול ניהול מרכז המבקרים , גיבוש מדיניות 
 

 התפקיד תיאור

 והצוותים המסייעים. המשאבים , ניהול צוות עובדי מרכז המבקריםלרבות  המבקריםניהול מרכז  .1

 מבקרים.ה הגדרת מטרות ויעדים למרכז  .2

 בהתאם לתחומים הבאים:  גיבוש והכנת תוכנית עבודה שנתית כוללת למרכז המבקרים ומימושה .3

 הדרכה, סיורים וביקורים.  .א

 מי חוץ. שיווק מרכז המבקרים לרבות שיתופי פעולה עם גור  .ב

 קביעת נהלי עבודה לתפעול מרכז המבקרים. .4

 פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במרכז המבקרים.  .5
 

 תנאים מקדימים למינוי 

שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים    בעל תואר אקדמי  :  השכלה
לפי אישור   או תעודת סמיכות לרבנותלחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים    39בהתאם לסעיף    טכנאי רשוםאו    או הנדסאיבחוץ לארץ  

גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת    האו אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיב  הרבנות הראשית לישראל
 הרבנות הראשית לישראל. 

שנות   חמש  –הנדסאי רשום  ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.    -  תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור  בעל:  ניסיון מקצועי
 יתרון לניסיון מקצועי בתחום העסקי. בתחום העיסוק הרלוונטי.ן שנות ניסיו שש -  טכנאי רשוםבתחום העיסוק הרלוונטי. ניסיון 

 .  OFFICE-: היכרות עם תוכנות היישומי מחשב

 .יתרון  -ניסיון בניהול צוות עובדים  : ניסיון ניהולי 
 .יתרון :  תקציביםניסיון בניהול 

 יתרון  –אנגלית ועברית ברמה גבוהה : שפות
 

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות  , כולת הובלהן, יסדר וארגו , שירותיות , ייצוגיות: בתפקידמאפייני העשייה הייחודיים 

 העמידה בתנאי הסף תיבחן בהתאם לאסמכתאות בלבד.  ✓

 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד. ✓

 מועמד בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. ✓

 עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם. תינתן  ✓

הליך המיון יבוצע רק למועמדים העומדים בתנאי הסף, המועמד העונה על תנאי הסף ישלח למכון מיון ורק המועמד שעבר את המבחן   ✓
 בהצלחה יזומן לוועדת הבחינה למשרה הנ"ל. 
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