
  

 

 

 מנהל תפעול   – החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ 

 בחברה הכלכלית לפיתוח יואב מנהל/ת תפעול תואר התפקיד:                 

 החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ          מקום עבודה:

 . 100%משרה מלאה,         היקף משרה: 

 ידית.  מי        תחילת עבודה: 

 ברה.  מנכ"ל הח                            כפיפות:

 כמקובל בתאגיד עירוני ובהתאם למפורט בהנחיות משרד הפנים.      :            תנאי העסקה ושכר

 

 תיאור התפקיד 

  – ייעוד

 באחריות ניהול החברה. ונכסים ניהול ותפעול פרויקטים 

  . יואבאזורית מועצה של אזורי התעשייה ותפעול ניהול 

 

 –  פירוט הביצועים והמשימות עיקריות הנגזרות מתחומי האחריות

  החברהאחריות שבונכסים פרויקטים ניהול ותפעול 

 .לרבות עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים, בפרויקטיםניהול צוות עובדים המועסקים  •

 . נכסי החברהשל  הותחזוק , בקרהאחריות על ניהול •

  – במועצהקידום ופיתוח אזה"ת 

 ייזום וגיבוש תוכניות לשיפור אזורי התעשייה ויישומן.   •

 ליווי ומעורבות בתהליכי תכנון ופיתוח תשתיות של אזור התעשייה במועצה. •

 .ניהול ותיאום עבודות הפיתוח והתשתיות באזורי התעשייה של המועצה •

תאום פעולות הנדסיות ואחרות של היזמים, של הרשות המקומית ושל כל גורם אחר הפעיל   •

 בשטח אזור התעשייה.  

 שימוש בכלים מעודדי תעסוקה באזור התעשייה.  •

  – ניהול ותחזוקה של אזה"ת במועצה

 הפועלים באזורי התעשייה.   והעסקים עמידה בקשר שוטף עם היזמים  •

 ייצוג הצרכים השוטפים של אזור התעשייה מול גופי שלטון מרכזי ומקומי.   •

 אחריות על תחזוקת תשתיות אזור התעשייה וחזותו.  •

   ויישומן. אזורי התעשייה ייזום וגיבוש תכניות לשיפור  •

 עבודה עם גורמי הפיקוח והאכיפה ברשות המקומית להפעלת סמכותם באזור התעשייה. •

 . י התעשייהאודות המפעלים והעסקים הפועלים באזורמידע  במאגרייצירה ושימוש  •

 עבודה אינטגרטיבית בסוגיות רב תחומיות.   •

 ניהול תקציב.   •

 ראייה מערכתית ורב מגזרית ויצירת שיתופי פעולה מורכבים.   •

 ליווי היזמים בתהליכי התכנון לקבלת היתר בנייה ורישיון עסק.   •

 החברה הכלכלית בתחום שעליו מופקד המנהל גיבוש, התוויה וביצוע מדיניות 

 . הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות •

ניסוח תכנית פעולה הכוללת מטרות ויעדים, אמצעים למימושם, תחומי אחריות ומערכת  •

 בקרה ופיקוח על התקדמות בביצוע התכניות.  

 אחריות עליו מופקד.  פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת בתחומי ה •



  

 

 

 עדכון מטרות תכנית העבודה בהתאם להתפתחויות.  •

 הכנת תקציב תפעול, יישום התכנית ובקרה על הביצועים.   •

 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 פתרון חסמים הנוגעים לתפעול אזור התעשייה ותחזוקתו.    •

 בודה הן עם גופים פרטיים והן עם גופים ממשלתיים. ע •

 צירה ושימוש במאגרי מידע.   י •

 תחומיות. -עבודה אינטגרטיבית בסוגיות רב •

 יהול תקציב.  נ •

 ראייה מערכתית ורב מגזרית ויצירת שיתופי פעולה מורכבים.   •

 . יכולת בניית תהליכים ארוכי טווח  •

 

 כישורים נדרשים מהמועמד לתפקיד

קפדנות  יצירתיות וחדשנות,    , יוזמה ומעוף,אישית  אמינות ומהימנות  ישיותיים: כישורים א •

ותפיסה,   הבנה  בביצוע,  וסדר,  ודייקנות  ארגון  שירותיות,  ואחריות,  למידה  עבודה  כושר 

 בכתב ובעל פה.שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות  ,עצמאית

ל • הכישורים  ]כולל  תפקידביצוע  וארגון  ניהול  החלטות, : תכונות  קבלת  יכולת  תקשורת[, 

כושר ניהול עובדים והנעתם, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום פיקוח  

יחסים   וטיפוח  קיום  סמכותיות,  בלחץ,  עמידה  ויכולת  משימות  בריבוי  עבודה  ובקרה, 

חיצוניים גורמים  בפני  והרשות  החברה  ייצוג  יכולת  ציבור,    בינאישיים,  קהילה, ]עסקים, 

 .  עצמאית , התמדה ויכולת פתרון בעיותגורמי שלטון וארגונים שונים[

 

 תנאי סף 

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או    -  השכלה .1

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

ערים, מנהל ציבורי או מדיניות ציבורית, כלכלה, גיאוגרפיה והנדסת תעשיה   הבאים: תכנון

 וניהול.

על  הערה המעידות  תעודות  לצרף  המועמד  על  זה  סף  בתנאי  המועמד  הוכחת  לצורך   :

   השכלתו.

שנים לפחות בניהול ,ייזום והפעלת   4ניסיון מוכח של  המועמד/ת בעל    –  ניסיון מקצועי .2

 . שנים 3פרויקטים. לבעלי תואר שני ומעלה יידרש ניסיון כאמור בן 

ת המועמד בתנאי סף זה על המועמד לצרף קורות חיים, וכן אסמכתאות : לצורך עמידהערה

 המעידות על ניסיונו.  

 רישיון נהיגה בתוקף.  .3

 .  ואינטרנטה בתוכנות אופיס, דוא"ל אשליטה מל .4

  

 

 

 

 



  

 

 

 הגשת המועמדות 

או באמצעות דוא"ל   08-8500704  –לבירורים ושאלות ניתן לפנות לחברה הכלכלית בטלפון  

shir@yoav.org.il . .באחריות המציע לוודא קבלת המייל 

ל מוזמנים  למועמד,  מלא את  מועמדים העומדים בדרישות הסף לתפקיד  אישי  טופס שאלון 

ומסמכים נוספים רלוונטיים    , המלצות ורשימת ממליציםגיש קורות חיים ותעודות השכלהולה

יום ה'    9.6.2022עד לא יאוחר מתאריך  לצורך הוכחת עמידתם בדרישות הסף, בציון משרה,  

ידנית    @oav.org.ilyshir באמצעות הדוא"ל:    0041:בשעה   לידי מזכירת  או במסירה 

ד.נ. שקמים    -החכ"ל במשרדי החברה בכתובת   יואב  , בניין 7981601מועצה האזורית 

  .2קומה  –המועצה 

עלולה  הנדרשים  והמסמכים  האישורים  כל  לה  יצורפו  שלא  ו/או  כראוי  תמולא  שלא  בקשה 

 להידחות.  

 

 אופן בחירת הזוכה 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיונות מועמדים מתאימים בלבד, העומדים בתנאי  

 הסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

טנציאליים ולהזמינם להציג מועמדות  יובהר, כי החברה רשאית לפנות מיוזמתה למועמדים פו

 למכרז. 

]להלן:   בחירה  ועדת  מול  החברה  במשרדי  לראיון  יזומנו  כאמור  ראויים  וועדת  מועמדים 

זומנו הבחירה אשר  המועמדים  מבין  ביותר  המתאים  המועמד  את  תבחר  הבחירה  ועדת   .]

לראיון בהתחשב בניסיון המועמד המוצע, ובכלל זאת ניסיונו מול גופים ציבוריים ]במידה ויש 

למועמד ניסיון כאמור[ והתרשמות הוועדה מהמועמד ויכולתו לבצע את התפקיד על הצד הטוב  

 ביותר.  

ת החברה  כי  מציעים  יובהר,  להפנות  וכן  קצרה,  בהתראה  לראיון  מציעים  לזמן  זכאית  הא 

 למבחני התאמה לתפקיד, בהתאם לשיקול דעתה בלעדי של החברה. 

בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא תוגש במועד ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים 

 הנדרשים עלולה להידחות. 

כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב החברה אינה מתחייבת לקבל הצעה  

  את הליכיו של מכרז זה.

 

בלשון זכר, לשם הנוחות בלבד, ואולם ההצעה מופנית  מובהר בזאת, כי המכרז מנוסח  

 .  לכל אחד ואחת

 

 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח יואב
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