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 כפר שמריהומקומית הלמועצה 

  ית/מנכ"לה /דרוש
 

 .כפוף לאישור משרד הפנים בכירים(,חוזה אישי )שכר  : העסקה פןאו

   100%  :היקף משרה

 ראש המועצה  : כפיפות
 

 ייעוד
רשותית, ניהול כל המחלקות  היישום מדיניות ראש המועצה והנהלת המועצה, יישום אסטרטגי

 .המועצה, עובדי המועצה ומשאביה, תוך שמירה על הוראות הדין הקיים
 

 איכויות נדרשות 

  ,גבוהה, יושרה ירות שרמת עבודה מתוך חיבור לחזון וערכים, מנהיגות נוכחת ואמיצה
 ולויאליות. 

 .ערכיות, נמרצות, יסודיות, אסרטיביות  וחדור/ת מטרה להשיג תוצאות 

 .ניסיון כמנהל/ת מערכתי בארגונים ציבוריים, יתרון למוניציפאלי 

  גורמים אל מול תקציב נתון.איזון בין יחידות בעלות צרכים שונים ומכלול 

 .ראייה אסטרטגית ומערכתית 
 

 תחומי אחריות

 .שותפות בגיבוש מדיניות ותכנון האסטרטגי של המועצה 

 .קידום ויישום של המדיניות וההחלטות 

  תחומי הפעילות של המועצה.מנהלי המחלקות וניהול 

 .ריכוז וליווי ישיבות המועצה והוועדות 

  .העצמת ההון האנושי במועצה והנעה להצלחה בתפקיד 

 .קידום וייזום חוקי עזר 

  .סיוע לראש הרשות, בהובלת המועצה לאיתנות כלכלית 

  .סיוע לראש הרשות בקידום יוזמות קהילתיות וכלכליות 
 

 אופי משרה
 שעות עבודה מרובות. 

 .ריבוי משימות ועבודה תחת לחץ 

 עבודה בשעות לא שגרתיות. 
 יצוגיות אל מול גורמים שונים, ברשות ומחוצה להי. 
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 דרישות סף 
 

 השכלה
 

 .תואר אקדמי או השכלה המוכרת ע"י משרד החינוך כמקבילה לתואר אקדמי לעניין שכר
 

 ניסיון תעסוקתי 
 

ניהול כללי, ניהול פרויקטים אחד או יותר מהתחומים הבאים: בלפחות  יםשנ 7של תעסוקתי ניסיון 
 .גדולים, ניהול כ"א ומשאבי אנוש, נושאים מוניציפאליים, בניית תכניות אסטרטגיותבהיקפים 

 
 ניסיון ניהולי

 
לניסיון בניהול, הנחיה והובלה )באופן ישיר היא הכוונה , כאשר שנות ניסיון ניהולי 4לפחות 

ל הדומה גוד עובדים לפחות וככל שניתן בסדר 10עקיף( של צוות עובדים בהיקף משמעותי המונה  או
 .לכמות העובדים ברשות המקומית

 
 

דיני לא בהליך מכרזי הכפוף לבמשרת אמון ו לבחירת מנכ"ל/יתבהליך מדובר 
 המכרזים. עמידת המועמדים בתנאי הסף תיבחן על ידי ועדת כשירות.

)באתר המועצה(  לון למועמד חיצוניאשטופס ישלחו  הדרישות על כעונים עצמם ועמדים הרואיםמ
התעסוקתי בניסיון  המסמכים תומכים המעידים על עמידתעודות ו, , המלצותחיים קורותבצירוף 
 י.והניהול

  ם ראשון, ליועד )יש לקבל אישור על קבלת המייל(   hr@kfar.org.ilכתובת המייל למשלוח 
  .12:00עה בש 31/10/2021תאריך  

 מנהלת המחלקה(. -)אתי  054-2300797במחלקת משאבי אנוש פרטים נוספים ניתן לקבל 
 

 ייענו. לא ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים פניות
 מיון. למבחני מועמדים לזמן הזכות את לעצמה המועצה שומרת

 , יתרון לאנשים עם מוגבלויות העומדים בדרישות התפקיד.משרה מיועדת לגברים ונשים כאחדה

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 סרג' קורשיא

 ראש המועצה המקומית
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