
מכרז למזכיר / מנכ״ל יישוב
המועצה האזורית הר חברון מורכבת מ-18 יישובים הפרוסים על פני שטחי המועצה. לכל אחד מהיישובים אפיונים 

משלו שהינם פועל יוצא של צרכי התושבים, המצב הכלכלי חברתי של היישוב וצורת ההתאגדות היישובית.

מהות התפקיד והמטלות המרכזיות: 
אחריות על הניהול השוטף של היישוב ועל אספקת השירותים המוניציפליים, החברתיים והקהילתיים לכלל התושבים 

ביישוב.  

תחומי האחריות כוללים את הנושאים הבאים:
>> משרדי האגודה וניהול עובדים – כולל ניהול ציוד האגודה ואחזקת מבני הציבור.

>> מערך הביטחון – ניהול ציוד הביטחון ועבודה מול הרבש״ץ וועדת ביטחון.
>> חינוך קהילה וחברה כולל ניהול ופיקוח על מערך החינוך הבלתי פורמלי ונוער.

>> ריכוז פעילות הוועדות היישוביות.
>> חזות היישוב והתנהלותו - כולל גינון, ניהול משק מים וחשמל, אחזקת מבני ציבור ניקיון מבנים ושטחי ציבור.

>> ייזום וניהול פרויקטים.
>> גיוס משאבים ממקורות ממשלתיים וציבוריים.

>> עבודה עם גורמי חוץ - ייצוג הישוב מול גורמי חוץ (כגון צה"ל, בזק, מקורות, חברת חשמל, תנועות מיישבות,  
   הסתדרות ציוניות ועוד).

>> אוזן קשבת לצרכי התושבים וסיוע בפתרון בעיות של תושבים.

דרישות התפקיד ותנאי סף:
השכלה: תואר ראשון חובה. תואר בתחומי הכלכלה, הניהול והמנהל הציבורי יתרון משמעותי. קורס מזכירים – יתרון.  

שפות: שליטה מלאה עברית (ברמת שפת אם). אנגלית (רמת עבודה טובה מאד) 

שימושי מחשב ויישומיו 
נדרשת עבודה בסביבה ממוחשבת. חובה- שליטה מלאה ב word,  excel ו- power point באינטרנט,

דואר אלקטרוני. יכולת מוכחת בשימוש בכלי google , שליטה בתוכנה/ות לניהול לקוחות – יתרון.

דרישות וניסיון:
ניסיון מוכח בעבודה במועצות  דומים.  עדיפות לבעלי  ו/או בתפקיד בעל מאפיינים  יישוב  לפחות שנתיים כמזכיר 

אזוריות ו/או ברשויות מקומיות. ניסיון מוכח בתחומי ניהול פרויקטים יתרון. 

כישורים אישיים:
עבודת צוות ויחסי אנוש מעולים. ראיה מערכתית, יכולת קבלת החלטות. יכולת לעבוד בתנאי לחץ ואי ודאות. עצמאות 
מחשבתית, יזמות ומעוף. יכולת תכנון וארגון, יכולת ניהול, תיאום, פיקוח וטיפול במספר רב של נושאים במקביל. יכולת 

הנעת אנשים והובלת תהליכים. יכולת הבעה בכתב ובע"פ.

כפיפות ארגונית: ליו"ר וועד היישוב

היקף המשרה: _____________
נדרשת גמישות בשעות העבודה ונכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות בעת הצורך 

שכר  ותנאי העסקה: ________________________________________

תחילת עבודה: _______________

למשלוח קורות חיים וליצירת קשר נא לפנות לדוא"ל: ___________________________

- הפנייה היא לגברים ונשים כאחת -


