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עיריית טייבה
מכרז משאבי אנוש 12/2017
--------------------------------------------------

תואר התפקיד  :מנהל אזור תעשייה בטייבה
מתח דרגות  :מדרגה  39עד . 41
 :אקדמאים.
דירוג
היקף משרה . 100% :
תיאור התפקיד :
-1
-2
-3
-4
-5

שיווק אזור התעשייה ,איתור יזמים ,ליווים במגעים עם רשויות השלטון להשלמת תהליך הקמת המפעל.
ניהול ותחזוקת אזור התעשייה וחזותו ,ייצוג הצרכים השוטפים מול גופי שלטון מרכזי ומקומי.
עבודה עם גורמי הפיקוח והאכיפה ברשות להפעלת סמכותם באזור התעשייה.
קידום ופיתוח אזור התעשייה ,ייזום וגיבוש תכניות ויישומן ,תאום פעולות הנדסיות ופיתוח תשתיות מול גופי
השלטון המרכזי והמקומי .
עבודה אינטגרטיבית בסוגיות רב תחומיות ,ניהול תקציב ,בניית תהליכים ארוכי טווח.

דרישות התפקיד -:
השכלה  :תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים
אקדמיים בחוץ לארץ .יתרון לתארים בתחומים הבאים  :תכנון ערים ,מנהל ציבורי או מדיניות ציבורית ,כלכלה ,גיאוגרפיה
והנדסת תעשיה וניהול.
ניסיון מקצועי ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בניהול ,ייזום והפעלת פרויקטים).לבעלי תואר שני ומעלה יידרש ניסיון
בן ארבע שנים(.
רישום פלילי  :ללא רישום פלילי.
כישורים אישיים  :אמינות ואחריות ,כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים  ,קפדנות ודיוק
בביצוע  ,ערנות ודריכות ,הבנה ותפיסה ,כושר למידה ,סדר וניקיון ,שקדנות
וחריצות ,התמודדות עם לחץ  ,התמדה ,יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.
דרישות ייחודיות לתפקיד  :יידע עדכני מקצועי ומעשי בהפעלת המחשב  ,היכרות עם תוכנות office -
,שליטה בשפה העברית ברמה גבוהה..
יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור )ככל שקיימים
כאלה(
הצעות מועמדות יש למסור לאגף משאבי אנוש בכתב בצירוף מסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים עד לתאריך-
16.5.2017שעה שלוש אחרי הצהריים.
בקשה שתוגש ללא תעודות/אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה לא תידון .
המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד
מכרזים

