
 
 
 

 
 משאבי אנוש  מינהל

 מכרז פנימי -על תפקיד פנוי הודעה
 

 חיפה מחוז   ת/ מנהל
                                             

 פנוי בהיקף של משרה מלאה.   תפקיד להלן הודעה על 

 
 פירוט המטלות 

 ם:  יות המתנ"סים, רשויות מקומיות וארגונים רלוונטינהל מנהלי המתנ"סים, ה  ליווי מקצועי של  *
 ייצוג האידיאולוגיה והתרבות של החברה למתנ"סים בקרב גורמים אלה.   .1 
 תרומה לקשר תקין, מועיל ומתפתח בין המתנ"סים והחברה לבין גורמים אלה.   .2 

 מותה. בשלבחון מצבים וצרכים, והנעת מהלכים במחוז מתוך ראיית המערכת אחראי לא *
 שותף לתהליכי גיוס, מיון והצבה של מנהלים חדשים. *
 , הערכה של המנהלים במחוז.  הנחיהאחראי לקליטה,  *
 אחראי לפיתוח וליווי של צוותים והנהלות של מתנ"סים במחוז.   *
 פעילות המחוז.  תוכניות העבודה ואחראי לתכנון, ביצוע, מעקב, בקרה והערכה של  *
 מטה והמתנ"סים: יצירת המפגש בין צורכי השדה ויוזמותיו לבין יעדי  ן האחראי לקשר בי *

 החברה, בעלי תפקידים בה ותכניות לאומיות באמצעותה.  
 המדיניות ברמה הארצית והמחוזית.   חבר/ה בהנהלת החברה ושותף בקביעת *
   מבצע מטלות נוספות בהתאם להנחיית המנכ"ל. *

 
 

 כישורים נדרשים  

   ( MAאר שני )ורצוי ת (BAה )סיטבוגר אוניבר *
 מתנ"ס.  , מתוכן לפחות חמש שנים כמנהל נחיהשנות עבודה בחברה למתנ"סים בתפקידי ניהול וה  שבע *
   .בוגר שניים מתוך הקורסים המוכרים ע"י החברה *
 , ניהול תקציב, כוח אדם ויכולת לקיים מו"מ עם רשויות מקומיות.  נחיהמוכח בנושאי ה ןניסיו *

 
 פות כפי

   למנכ"ל החברה 

 
 תנאי העסקה  

 בכירים    -דירוג 
   80%  - 83% -דרגה 

 
 המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 בפניה יש לפרט: , משאבי אנושאל   ת המיילבאמצעו עובדים המעוניינים להגיש מועמדותם יפנו 

 
רטי השכלה )כולל קורסים במסגרת החברה( ופרטי ניסיון מקצועי מצטבר,  תמצית קורות החיים הכוללת פ •

 כולל זה בחברה.  
 יש לצרף תעודות ואישורים המעידים על ההשכלה והקורסים המפורטים.  •

המפ • מלווה  ו/או מסמך  חשיבה  כיווני  לפרט  ניתן  הספציפי,  לתפקיד  מועמדות  להצגת  הסיבות  את  רט 
 .   רעיונות אשר בכוונת המועמד לממש

  
בא תוגש  כאמור  הנדרשים  המסמכים  כל  בצירוף  ליום  הפניה  עד  המייל  בשעה    3/4/2022  ראשוןמצעות 

 . חיפהמחוז  ת/מנהל תוך ציון: מכרז לתפקיד  im.org.ilhr@matnas , למייל:  12:00
          

 
 

 ועד סיום המכרז יש לוודא אישור קבלת החומרים במייל עד למ

 
 

   26.4.2022ועדת הבחירה תתקיים במסגרת ועדת כ"א בתאריך 
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