מזכירות מועצה
מרכז פומבי מס' 58/2017
עוזר ראש רשות
המועצה האזורית "שדות נגב" מודיעה בזאת על איתור מועמד למשרה פנויה כדלקמן:
תואר המשרה
היקף משרה
מקום עבודה
חוזה אישי
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עוזר ראש הרשות במשרת אמון 100%משרהמשרדי המועצה -משרת אמון חוזה אישי ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

תיאור התפקיד -
ייעוץ לראש הרשות המקומית בהיבטים מקצועיים בניהול הרשות מול גורמים בתוכה ומחוצה לה.
ייעוץ מקצועי בתחומים מוניציפאליים שונים בהם עוסק ראש הרשות.
תיעדוף משימות והגדרת סדרי עדיפויות הנגזרים מהחלטת ראש הרשות.
ייצוג ראש הרשות בפורומים פנימיים וחיצוניים.
הנעת תהליכים וקידום פרויקטים.
כל תפקיד שיוטל עליו ע"י הממונה.
כפיפות ארגונית  -ראש הרשות .
 -בעל תואר אקדמי רלוונטי ,שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
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השכלה
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ניסיון מקצועי -לפחות ארבע שנות ניסיון באחד מתחומי העיסוק של המשרה או בתחומים שיש להם
זיקה למטלות הכרוכות בה ,כגון :בתחומי הניהול והמנהל עסקים ,הובלה והנעת פרויקטים ,תקשורת
ועיתונאות ,פעילות ציבורית וכיוצ"ב.
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כישורים אישיים -תכונות אישיות :אמינות אישית ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,ערנות ודריכות ,ייצוגיות,
הבנה ותפיסה ,כושר למידה ,סדר וניקיון ,מרץ ופעלתנות ,שקדנות וחריצות ,יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.
תכונות ניהול וארגון (כולל תקשורת) יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תיאום ,פיקוח ובקרה ,סמכותיות ,קיום
וטיפוח יחסים בינאישיים.
מצבי תפקיד :התמודדות עם לחץ ושחיקה ,טיפול בו זמנית במספר נושאים ,התמדה ,יכולת פתרון בעיות.

 .10דרישות ייחודיות לתפקיד –עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,גמישות בשעות העבודה ,רצויה ידיעת שפות
זרות ובעיקר אנגלית .ידע בעבודה עם מחשב בשימוש בתוכנות  officeשליטה בהקלדה מהירה.
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לפרטים נוספים -הגב' נורית כהן-חדד ,מזכירת המועצה nurit@sdotnegev.org.il ,08/9938903

 .12טופסי בקשה ניתן לקבל ממזכירות המועצה בשעות העבודה המקובלות או באתר הבית של המועצה ,תחת
הכותרת מכרזים ,או טפסים ,טופס למשרה פנויה .את הבקשות בצירוף המלצות ,תעודות ומסמכים ,ניתן
להגיש מעטפה סגורה לתיבת המכרזים שבמזכירות המועצה לא יאוחר מיום ראשון א' בכסלו 19/11/17
בשעה  .15:00מעטפות שתגענה לאחר מועד זה לא תתקבלנה.
 המרכז כתוב בלשון זכר אך הוא מופנה לזכר הנקבה כאחד .המועמדים ישלחו למבחני מיון.
בכבוד רב,
נורית כהן-חדאד
מזכירת המועצה
העתק :מר תמיר עידאן – ראש המועצה
מועצה אזורית שדות נגב  08 9938902/3 :פקסE-mail :nurit@sdotnegev.org.il 08 9930807 :

