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מכרז חיצוני 18/21
דרוש/ה
תואר התפקיד
התפקיד :מנהל/ת פיתוח כלכלי
היקף המשרה100% :
מתח דרגות 38-40 :מח"ר /חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות ניהולית ומקצועית :גזבר הרשות
תיאור התפקיד:
מיצוי והרחבת הפוטנציאל הכלכלי של הרשות וחיזוק יכולותיה למיצוי משאבים ,הגדלת הכנסות ,וניהול
אפקטיבי ויעיל של ההוצאות לצד קידום מהלכים לפיתוח מנועי צמיחה של הרשות בפני עצמה וכחלק מתפיסה
אזורית מערכתית.
 .1קידום וייעול פעילות הרשות המקומית בתחום הפיתוח הכלכלי ומיצוי משאבים.
 .2פיתוח תפיסה של כלכלה מקומית וטיפוח קשרי הרשות עם המגזר העסקי במועצה.
 .3שילוב התפיסה של פיתוח כלכלי אזורי ברשות המקומית.
תחומי אחריות:
•

מיפוי משאבים ,נכסים ברשות ,צרכים ומאפיינים יישוביים ואזוריים.

•

סיוע לגורמי המקצוע במיצוי תקציבי מדינה לרבות תקציבים הנובעים מהחלטות ממשלה ובתהליך יישומן.

•

איתור מקורות תקציביים 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.

•

גיבוש תכנית עבודה רב שנתית לפיתוח כלכלי בשיתוף גורמי המקצוע ברשות.

•

יצירת ממשקי עבודה מקצועיים ברמה המקומית ,האזורית או הלאומית להגדלת פוטנציאל הפיתוח הכלכלי
לרבות עם משרדי הממשלה ,רשויות שכנות והקהילה העסקית המקומית ככל הנדרש.

•

ייזום ויצירת שיתופי פעולה אזוריים במטרה לקדם תכניות אזוריות לפיתוח כלכלי תוך מינוף היתרונות
לגודל ,איגום משאבים ומימוש הפוטנציאל הכלכלי במרחב הרשות.
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•

קידום תכניות עבודה לחיזוק הכלכלה המקומית והצבת תחום העסקים המקומיים במרכז סדר היום
הרשותי.

•

קיום קשר רציף עם העסקים הפועלים ביישוב.

•

הנגשת כלים ממשלתיים ורשותיים לעידוד המגזר העסקי וחיזוק הקשרים עם משרדי הממשלה הרלוונטיים.

•

ייזום ופיתוח כלי סיוע ותוכניות לעידוד יזמות וחיזוק עסקים קיימים בשיתוף גורמי המקצוע הרלוונטיים.

•

קידום וריכוז תחומי התעשייה והמסחר.

•

ביצוע כל המטלות בתחום העיסוק הנוגעות לעבודת הרשות ,לפי הנחיותיו של הממונה.

דרישות התפקיד:
תנאי סף:
השכלה
• תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
•

או בעל תעודת רואה חשבון בתוקף.

•

או תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

•

או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות אחרי גיל  18ומעבר שלוש
בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו
בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

דרישות ניסיון מקצועי
בעל תואר אקדמי כאמור או תעודת רואה חשבון בתוקף או תעודת השכלה תורנית כאמור לעיל 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.
הנדסאי רשום – שלוש שנות ניסיון מקצועי כאמור.
טכנאי רשום – ארבע שנות ניסיון מקצועי כאמור.
דרישות ניסיון ניהולי
יתרון לניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
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דרישות נוספות
• היכרות עם תוכנת האופיס
• הכרות עם תחום התכנון והבניה -יתרון
• עבודה ברשות מקומית בתחומים הרלוונטיים -יתרון
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד
• בעל יכולת וכישורים לקיים משא ומתן עם גורמים שונים.
• יחסי אנוש מצוינים ואסרטיביות.
• יכולת והבנה עסקית גבוהה.
• עצמאות ויצירתיות.
• יכולת עבודה תחת לחץ.
• יכולת אבחון וזיהוי צרכים ומתן מענה.
• יכולת הבניית תהליכים ופיתוח תכנים.

איוש המשרה הינו עד סוף שנת  2021והמשך איושה בכפוף למציאת מקורות מימון ע"י הרשות המקומית

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
מ.א אלקסום מעודדת שילובם של עובדים עם מוגבלויות העומדים בתנאי הסף לתפקיד ולהם תינתן עדיפות
וזאת מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח  ,1998תיקון מס' 15
טפסים להגשת מועמדות להוריד מאתר המועצה ,את הטפסים יש להגיש בצרוף קורות חיים ,אישורי העסקה
ותעודות רלוונטיות ולמסור במח' כ"א ומשאבי אנוש קומה  10במועצה או למייל:
HR@alqasoum.org.il
עד לתאריך 01/09/2021 :שעה 12:00 :
מועמד שלא יציג את מסמכים אלה עד למועד שייקבע ע"י הרשות המקומית בסמוך לכינוס וועדת המכרזים ,לא
יוזמן לוועדה ,ויראו בו כמי שלא עמד בדרישות הסף שנקבעו בנוסח המכרז.
פרטים לבירור08-6796108 /08-6797303 :
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