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 מנכ"ל/ית מועצה מקומית :דרוש/ה

 במסגרת משרת אמון
 
 

 .למועצה מקומית בית אל דרוש/ה מנכ"ל מועצה
 
 

 תפקיד:  רתיאו
 

 של מחלקות המועצה.ניהול שוטף  .א

 תכנון וניהול תכנית עבודה שנתית, מקושרות תקציב. .1

 בקרה שוטפת על הביצוע. .2

 מונה ישיר של מנהלי המחלקות.מ .3

 גיבוש נהלים ודפוסי עבודה במועצה )תרבות ארגונית(. .4

 ניהול תהליכי התייעלות ארגונית. .5

 סנכרון בין יחידות המועצה ושיפור מתמיד של שיתופי הפעולה. .ב

 אחר יישום החלטות ראש המועצה. מעקב .ג

 פיקוח ומענה מיטבי למפגעים ברחבי היישוב. .ד

הכנת ישיבות, זימון מליאה וועדותיה, קשר שוטף, ניהול פרוטוקולים  –מליאת המועצה  .ה

 של הישיבות.

 נציג ראש המועצה לפי הצורך. .ו

 נציג הרשות בישיבות פנים וחוץ ובתקשורת. .ז

 קה, הכנת מנהלים שותפים )מצגות(.סדר יום, לוגיסטי –אירוח אחמ"ים  .ח

 פניות ציבור, קשר שוטף עם תושבים וארגון מפגשי שכונות עם ראש המועצה ונציגיה.  .ט

 שותף בצוות הבכיר שמנהל את המועצה. .י

 יוזם של תהליכים אסטרטגיים של הרשות. .יא

 טיפול לוגיסטי ביחסי ציבור ובדוברות. .יב

 ילים בשיתוף קב"ט המועצה.אחראי תפעולי וקיום תרג –מערך חירום יישובי  .יג

 מבני ציבור, תשתיות מרכזיות, אירועים יישובים. –"פיקוח על"  .יד

 

 

 

 

 



  
 

 

 דרישות התפקיד )תנאי סף(:
 

  השכלה: .1

בעל תואר אקדמי או השכלה המוכרת על ידי משרד החינוך כמקבילה לתואר אקדמי לעניין 

 שכר.

 ניסיון תעסוקתי: .2

 עסוקתי מצטבר באחד או יותר מהתחומים הבאים: שנות ניסיון ת 7לפחות 

בהיקפים גדולים, ניהול כח אדם ומשאבי אנוש, רכש וקניינות,  פרויקטיםניהול כללי, ניהול 

 אסטרטגיות. תכניותנושאים מוניציפאליים, בניית 

  ניהולי:ניסיון  .3

עובדים בסדר  שנות ניסיון בניהול, הנחיה והובלה )באופן ישיר או עקיף( של צוות 4לפחות 

 אנשים. 250-גודל של כ

 

  כישורים אישיים:

 .אמינות ומהימנות אישית 

 .יוזמה ומעוף 

 .יכולת קבלת החלטות 

 .יחסי אנוש ויחסים בין אישיים מעולים 

 .כושר ניהול עובדים והנעתם 

 .יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום פיקוח ובקרה 

 .יכולת עבודה בתנאי לחץ ובשחיקה 

 ת בכתב ובע"פ.כושר התבטאו 

 .כושר ניהול מו"מ 

 .יכולת ייצוג הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים 

 

 משרה  %100             היקף משרה:

 שכר בכירים    דרוג שכר:

 מיידי תאריך תחילת עבודה:

 

 המודעה פונה לנשים וגברים כאחד, רק פניות מתאימות יענו.

 

 ון ולכן הנהלת המועצה רשאית לפעול יובהר בזאת כי משרת מנכ"ל הינה משרת אמ

 על פי שיקול דעתה ללא חובת הליך מכרזי.

 

 משאבי אנוש, רכזתוהמלצות בכתב יש להגיש להדס קליף,  , תעודותקורות חיים

 2020.232., תש"פ' שבט חכ, עד לתאריך: el.muni.il-enosh@betאו במייל:  9700502-1532 בפקס:
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