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 06/2020 מס' כח אדם פומבימכרז 

 מיזם ביזבנגב -מרכז מעקב ובקרה תפקיד:

 

 ון זכר, אולם פונה לשני המינים.לשמטעמי נוחות המודעה מנוסחת ב*

מרכז מעקב  דרוש ברשות לפיתוח הנגבמחלקה לפרויקטים ופיתוח כלכלי מיזם "ביזבנגב" בל

  ובקרה 

 רקע: 

עת זוהתה ההזדמנות האסטרטגית  2013נרקם והחל את פעילותו בשלהי שנת  מיזם ביזבנגב

והצורך לסייע לעסקים בנגב, בדגש על עסקים קטנים ובינוניים, למנף את ההזדמנויות שמזמן 

העשור הקרוב לטובת התפתחותם העסקית ולהביא להשארת יותר משאבים המיוצרים ע"י 

 .בנגב –ים מוסדות העוגן ופרויקטים ממשלתיים גדול

בין בעלי העסקים בנגב לבין ההזדמנויות העסקיות המיוצרות  פרואקטיבי ק בחיבורסוע המיזם 

הפוטנציאל  של אופטימאלי למינוף והפרויקטים הגדולים ומתוך כך להביא ע"י מוסדות העוגן

 בנגב.  חברתי-הכלכלי

 אפיון תפקיד:

 

 .פרויקטיםמעקב, בקרה ותיעוד  .1

 .BizProמיזם ביזבנגב לרבות מערכת המסחר האלקטרוני  של באדמיניסטרציה טיפול .2

 .לספקים והן לקניינים הן BizProמסחר אלקטרוני  מערכת תפעול לגבי טלפונית תמיכה .3

 .למערכת חיבור חסמי והתרת, יזום באופן במערכת הספקים היצע הגדלת .4

 .חריגות לבקשות בהתאם ספקים איתור .5

 .אוטומטי מענה קיבלו שלא, רכש בבקשות טיפול .6

 .הפרויקט ולצוות לספקים והן לקניינים הן שבועיים חות"דו .7

 תפעול פרויקטים בסדרי גודל שונים.סיוע ב .8

 .מטלות נוספות בהתאם להחלטת הממונה הישיר .9

 

 תנאי סף:

יתרון לתחומים: ניהול, כלכלה, ניהול מערכות  -תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה .1

 מידע, שיווק.
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 :דרישות נוספות

 יכולת ניסוח ברמה גבוהה, בע"פ ובכתב.  .1

 יכולת  יצירת יחסי אנוש ועבודה תקינה. .2

 לרבות אקסל.   OFFICE -יכולת  גבוהה  לעבודה בסביבה ממוחשבת,  שליטה ב .3

 יכולת עבודה בקצב מהיר ואל מול דרישות משתנות.  .4

 

 כללי:

 .רק מועמדים מתאימים יענו .1

 הרשות שומרת לעצמה את הזכות להעביר את המועמדים תהליך מיון במספר שלבים  .2

 הרשות איננה מתחייבת לבחור מועמד כלשהו ורשאית לבטל קריאה זו על פי שיקוליה.  .3

 

  revital@negev.co.ilלמייל  2020/11/8יש לשלוח קורות חיים עד תאריך 

 במיזם ביזבנגב. מרכז מעקב ובקרהבכותרת יש לרשום: קו"ח עבור משרת 
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