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 61/2021 מס' ומביפמרכז 
 לפיתוח אסטרטגי אגףמנהל    

 
 המועצה האזורית "שדות נגב" מודיעה בזאת על משרה פנויה כדלקמן : 

 אסטרטגי לפיתוחאגף מנהל  -  תואר המשרה. 1

 המשרה 100% -. היקף משרה2

 מועצה אזורית "שדות נגב" יישוביה ומוסדותיה -  מקום העבודה .3

 המועצה תמזכיר - כפיפות. 4

 בכפוף לאישור משרד הפניםלמנהל אגף חוזה בכירים   -      שכר. 5

קיימים , בהלימה עם נתונים מועצהתחומי של ה-תכנון אסטרטגי רב       -תיאור התפקיד. 6

ב.  .א. מתן יעוץ אסטרטגי לראש הרשות והנהלת הרשות :ותחזיות דמוגרפיות. עיקרי תפקידו

ג. ריכוז מידע אודות תהליכי תכנון  .הכנת תכניות אסטרטגיות, בתיאום עם אגפי הרשות השונים

     לביצוע מדיניות הרשות ובכלל. משימות שיידרש ע"י המנהל הישירד.  .ופיתוח

   -התפקידדרישות . 7

בעל תואר אקדמי שני שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה,    השכלה 

או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון לתארים בתחומים 

הבאים: תכנון ערים, מדעי המדינה, מדעי הסביבה, מינהל ציבורי או מדיניות ציבורית, כלכלה, 

 .ו גיאוגרפיהסוציולוגיה א

שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: מחקר אקדמי,  3ניסיון של       ניסיון מקצועי

 .תכנון מדיניות או תכנון אסטרטגי

ייצוג הרשות בפרומים   .עבודה מול מאגרי מידע ומחקריים -דרישות תפקיד מיוחדות

יכולת עבודה בסביבה דיגיטלית, הכרות .ראייה סביבתית אינטגרטיבית  .מקצועיים מחוץ לרשות

שעות נוספות ונסיעות בתפקיד.  ,  גמישות, עבודה בשעות  עם טכנולוגיות נוספות בתחומי הרשות

  עברית ואנגלית ברמה גבוהה.  תודעת שירות גבוהה. ,officeתוכנת  מחשב, היכרות עם יישומי

 050/7398378, 08/9938902 -חדאד -נורית כהן  -לפרטים נוספים  .8

אתר הבית של המועצה, תחת להוריד מאו טופסי בקשה ניתן לקבל ממזכירות המועצה  .9

המלצות, תעודות קו"ח הכותרת מכרזים, או טפסים, טופס למשרה פנויה.  את הבקשות בצירוף 

ניתן אף לשלוח  .מזכירות המועצהתיבת המכרזים שבמעטפה סגורה  לבומסמכים, ניתן להגיש 

 25/7/2021מיום ראשון טז באב  לא יאוחר  !ולוודא קבלה tenders@sdotnegev.org.ilלמייל 

 מעטפות שתגענה לאחר מועד זה לא תתקבלנה 15:00 בשעה

  הדרושים לא ייענו.הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים . כאחדהמרכז כתוב בלשון זכר אך הוא מופנה לזכר הנקבה 

דים בתנאי הסף יישלחו למבחן להתאמה מהמועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני וועדת בחינה לפי הנחיות משרד הפנים. המועמדים העו

רשאית לזמן את עשרת המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על והסינון ועדת האיתור  מקצועי.

  .לכל הפחות עשרה מועמדים. וב הדרישות הנוספותמיר

 בכבוד רב,
 חדאד-נורית כהן

 המועצה מזכירת 
 ראש המועצה –העתק: מר תמיר עידאן 
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