
 

 
 משאבי אנוש   מינהל

   תפקיד פנויהודעה על 
 מכרז פנימי 

 

   משאבי אנוש  םתחו  נהל/תמ
 

 תיאור התפקיד 

שותפות לגיבוש אסטרטגיית משאבי אנוש של המינהל ולהובלת תהליכים המקדמים את השגת יעדי החברה   •
 . ומטרותיה 

  ש של החברה למתנ"סים בהתאם לחוקבמינהל משאבי אנו ושכר   משאבי אנושתהליכי אחריות לניהול  •
 . הנחיות רשות החברות הממשלתיות ומדיניות החברה למתנ"סים 

   . בודה בתחומי האחריותע ה  כיהתווית המדיניות ותהלי •

   . ניהול מערך המכרזים לאיוש משרות בחברה למתנ"סים •

 . קליטת עובדים בחברהניהול תהליכי   •

 . ות וקידום, ניוד עובדים וכיוב' דרג,  טיפול שוטף בנושאי פרט ופניות עובדים: נוכחות, תיקי עובד •

 . בת עובדים בהתאם לתקינה הארגונית ניהול מצ  •

 . בים: פורשים, מתפטרים ומפוטרים הליכי מש"א של עוזאחריות לת •

 . לניהול מערך השכר בחברה למתנ"סיםאחריות   •

 .   האחריותהחברה ומחוזותיה בתחומי  יחידות הקשר מול   ניהול •

 . ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה •

 

   תנאי סף 

 . עדיפות לבעלי תואר שני  ; ומי ארגון ו/או ניהול משאבי אנוש, רצוי בתחחובהתואר ראשון  •

 . ו/או לקורסים מקצועיים רלוונטיים יתרון להכשרות  •

 .   מטה שנים לפחות בעבודת 10/   מרכז קהילתישנים לפחות בניהול  5עובד החברה בעל ניסיון של   •

 

   כישורים נדרשים 

 וכיוב' חוקים והסכמים, מערכות השכר  , האחריות טובה של תחומי ות הכר •

 כושר מנהיגות והנעה  •

 כושר ארגון ותכנון  •

 מעולים יחסי אנוש  •

 מאד  כושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה •

 

 כפיפות 

 לסמנכ"לית משאבי אנוש ומינהל

 

 תנאי העסקה 

   תחום דרגת מנהל 
 

 ה המשר מיקום  

 משרדי החברה בלוד 

 
 

 המכרז מיועד לגברים ונשים.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 למשאבי אנוש     באמצעות המיילעובדים המעוניינים להגיש מועמדותם יפנו 
 בפניה יש לפרט:  

 כולל   החיים הכוללת פרטי השכלה )כולל קורסים במסגרת החברה( ופרטי ניסיון מקצועי מצטברתמצית קורות  א.
 עובד/ת שלא י/תצרף   זה בחברה. יש לצרף תעודות ואישורים המעידים על ההשכלה והקורסים המפורטים.        
 מסמכים ותעודות כנדרש, מועמדותו/ה תיפסל על הסף.        

 ת הסיבות להצגת מועמדות לתפקיד הספציפי, יש לפרט כיווני חשיבה ו/או רעיונות אשר  מסמך מלווה המפרט א  ב.
 בכוונת המועמד/ת לממש.        
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 ".  משאבי אנושמנהל/ת תחום מכרז לתפקיד תוך ציון " 
 

 יש לוודא אישור קבלת החומרים במייל עד למועד סיום המכרז 
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