הזמנה להגשת הצעות לאיוש תפקיד מנכ"ל מועצה מקומית בועיינה –נוגידאת
לתקופה קצובה

1תנאי מכרז

היחידה

מינהל כללי

תואר המשרה

מנכ"ל במועצה מקומית

דרגת המשרה ודרוגה

דירוג בכירים  00% -00%שכר בכירים בהתאם לאישור משרד הפנים
ומליאת הרשות דרגה  2בהתאם לטבלה של עובדים בשכר צמוד למדד
המחירים ומועסקים לפי חוזה בכירים החל מיום 1.1.2003

היקף המשרה

 100%משרה

דרך המינוי

ועדה לאיתור מנכ"ל

תיאור התפקיד

ניהול המשאבים המנהליים של הרשות המקומית  ,תוך שמירה על החוקים
,והצווים והתקנות התקפים במדינה  ,בשירות הציבורי  ,במשרד הפנים
וברשות עצמה .
עיקרי התפקיד :
א .בקרה אחר הפעילות הסדירה של המועצה ושל ועדות הרשות .
ב .מעקב ופיקוח על פעילויות היחידה הכפופות למדיניות ראש הרשות .
ג .ניהול תחומים מנהליים ברשות המקומית .
ד .מעקב ופיקוח על ההון האנושי של הרשות .

תנאי סף

השכלה ודרישות מקצועיות :
 .1בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה
גבוהה  ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ
לארץ .
 .2המנכ"ל יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנכ"לים ברשויות
המקומיות לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו .
עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור .
דרישת ניסיון :
 ניסיון תעסוקתי מצטבר של  0שנים לפחות באחד או יותר מן התחומים
הבאים :
ניהול כללי  ,ניהול פרויקטים בהיקפים גדולים  ,ניהול כוח אדם ומשאבי
אינוש  ,נושאים מוניציפליים ובניית תכניות .אסטרטגיות .
ניסיון ניהולי  -לפחות  4שנות ניסיון בניהול ( הכוונה לניסיון בניהול ,
הנחינה והובלה ( באופן ישיר או עקיף ) של צוות עובדים בהיקף
משמעותי של עשרה עובדים לפחות ) .
דרישות נוספות
 שפות – עברית ,ערבית ואנגלית ברמה גבוהה .
 יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה.office -
 רישום פלילי  -היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון
.

מאפייני העשייה

 עבודה בשעות לא שגרתיות .

הייחודיים בתפקיד

 ייצוגיות אל מול גורמים שונים בפנים הרשות ומחוצה לה .
 יצירת סדר וארגון תוך התחשבות ואיזון בין גורמים רבים ומשתנים .

כפיפות

לראש הרשות  .מובהר בזאת כי המדובר במשרת אימון לראש הרשות ולכן
המשרה היא לתקופה קצובה למשך כהונת ראש הרשות הנוכחי מר מוניר
חמודה בקדנציה זו .עם סיום כהונת ראש הרשות המכהן בין בסיום הקדנציה
או לפני כן מסיבה כל שהיא  ,העבודה וההסכם בהתאם להזמנה זו מתבטלים
ללא צורך בשום הליך נוסף .
אין בזאת כדי למנוע מראש המועצה לבטל את החוזה אף לפני כן כאמור
בסעיפים  0-0לנוסח ההסכם ( נוסח ההסכם ניתן לקבל עם חומר המכרז
במועצה מגברת סוריה נוגידאת)

מנהלה

מועד פרסום ההזמנה 11.00.201.
בקשות לאיוש התפקיד יש להגיש עד יום  00.00.201.בשעה 11:00
במעטפה סגורה במשרד אצל גב" סוריה נוגידאת .
טפסים להגשת הבקשות  ,לרבות שאלון אישי  ,שאלון לאיתור חשש לניגוד
עניינים ונוסח הסכם אפשר להשיג במשרדי הרשות אצל גב" סוריה נוגידאת
.
יש לצרף קורות חיים אליהם יצורפו כל המסמכים המוכיחים עמידה בתנאי
הסף ,לרבות תעודות  ,ניסיון ניהולי וניסיון תעסוקתי .
אין להסתפק בפירוט הכישורים בקורות החיים בלי צירוף אישורים בכתב
המוכיחים את הכישורים.
*המועצה תהיה רשאית לפנות למועמדים ו/או לגופים שנתנו למועמדים
המלצות או אישורים או שצוינו בקורות חיים של מועמד לשם קבלת הבהרות
 ,הסברים  ,נתונים ,אישורים ו/או כל מידע או מסמך נדרש לשם בדיקת
עמידה בתנאי סף
איש הקשר לעניין הזמנה זו  :גב" סוריה נוגידאת  ,טלפון 04-1030000
בכבוד רב
חמודה מוניר
יו"ר המועצה
הזמנה נכתבה בלשון זכר  ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד

