מודעת דרושים
משרת מ"מ ראש תחום מגזרים
ברשות לפיתוח הנגב
ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הנגב פונה בזאת למציעים עבור משרה זמנית ( עד  6חודשים)
ראש תחום מגזרים
**מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בלשון זכר ,אולם מופנית לשני המינים

הפעילות כוללת (פירוט) :
א.

הובלת פרויקטים באחריות הרשות לקידום חברות ייחודיות בקהילה (דוגמת
בדואים ,חרדים ,עולים חדשים)

ב.

מעקב ובקרה לתוכניות העבודה של הרשות הקשורות לתחום האחריות:
 .1עמידה ביעדי התכנית
 .2מעקב אחר תכניות העבודה השנתיות
 .3ייצוג הרשות  ,ייעוץ וליווי פרויקטורים בתחום האחריות.

ג.

ארגון והובלת נושאי ישיבות  -תיאום הנושאים לישיבות התחום ,הצגת הנושאים
על הפרק ,מעקב החלטות ,מעקב ביצוע ועדכון הנוגעים בדבר.

ד.

ביקורת פנים -בניית תכנית הביקורת השנתית עבור התחום .ניתוח הממצאים,
הפעלת הנדרש לתיקון ההערות ובמידת הצורך ניסוח או תיקון נהלים קיימים.

ה.

ניהול תקציב התחום :תנאי ההתקשרות עם הספקים ועד להוצאה לפועל .מעקב
ניצול תקציב ועמידה במסגרת.

כפיפות ארגונית
ראש התחום  ,יהיה כפוף לסמנכ"לית הרשות וידווח לה על פעילותו .כמו כן ,יהא עליו לנהל
ממשקי עבודה בצמידות לראשי אגפים במשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל .

מאפייני פעילות ייחודיים

.1
.2

התפקיד כרוך בשעות עבודה מרובות (לרבות בשעות לא שגרתיות באם נדרש)
נסיעות מרובות

היקף ההתקשרות:
 .1משרה מלאה
 .2ההתקשרות הינה בחוזה אישי לשישה חודשים
 .3בכירים בשכר כולל ( גלובאלי)

תנאי סף  /כישורים נדרשים
.1
.2
.3
.4

ידיעת השפות :עברית  ,שפה נוספת – יתרון
ניסיון בעבודה בגופים ציבוריים לרבות עמותות ,משרדי ממשלה \ רשויות מוניציפליות
ניסיון בעבודה עם נוער \ בוגרים בסיכון
השכלה :תואר ראשון לפחות ,תעודות נוספות – יתרון( .מנהל עסקים  ,משאבי אנוש,
סוציולוגיה ,חינוך)

מתן מענה לשאלות והגשת ההצעות
 לשאלות ניתן לפנות באמצעות המייל בלבד rinat@negev.co.il :עד ליום  21/00/16בשעה 12:00
אל הגב' רינת הררי.
 את המעטפה ובה קורות חיים  +תעודות המורות על ניסיון\השכלה יש להכניס כשהיא סגורה
וחתומה ,לא יאוחר מיום  1/01/01/עד השעה ( 12:00משרדי הרשות יהיו סגורים בתאריכים
 /0-/101/01/לרגל חג ראש השנה) בתיבת המכרזים של הרשות לפיתוח הנגב אשר בשדרות
רגר  ,22בית הנשיאים ,קומה  3בימים א'-ה' בין השעות .1:00-16:00

בברכה,
ורד גושן
מ"מ מנכ"ל
הרשות לפיתוח הנגב

