
 

 

 
 

  
 )להלן "האשכול"( לאיגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי

  2019/02 מכרז מספר -במשרה מלאהמרחביים  מנהל/ת יחידה לניהול  אזורי תעשייהדרוש/ה  
 

  המזרחי נגבבמרחב ה התעשייה אזורי לניהול היחידה ת/מנהל: תואר המשרה
 מנכ"ל האשכול :כפיפות ואחריות

 הממשלה ומשרדי באשכול המקומיות הרשויות, והפוטנציאלים הקיימים היזמים מול התעשייה אזורי ניהול :ייעוד
 תחומי אחריות:

 .התעשייה אזורי שיווק .1
 .התעשייה אזורי של ותחזוקה ניהול .2
 .התעשייה אזורי ופיתוח קידום .3

 דרישות התפקיד:
  תנאי סף: .א

 השכלה:
מהמחלקה  המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה ידיבעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על  -

ערים, מנהל ציבורי או  לארץ. יתרון לתארים בתחומים הבאים: תכנון להערכת תארים אקדמיים בחוץ
 .כלכלה, גיאוגרפיה והנדסת תעשיה וניהול ,מדיניות ציבורית

 יסה לתפקיד.קורס עם הכנהלעבור  התחייבותבוגר קורס בניהול אזורי תעשייה או  –חובה  -
 :מקצועי ניסיון

 .משמעותיים פרויקטים שנים לפחות בניהול, ייזום והפעלת 7ניסיון מוכח של  -
 .שנים 5לבעלי תואר שני ומעלה יידרש ניסיון כאמור בן  -
 יתרון לבעלי ניסיון בניהול אזורי תעשייה. -
 דרישות כלליות: .ב
 .. ידיעת השפה הערבית יתרוןברמה גבוהה עברית –שפות  -
 .כישורי מחשב: שליטה בתכניות אופיס -
 .רישיון רכב : חובה -
 לתפקיד. המצאת אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירות רפואית -
 .לפחות חודשים 12התחייבות לעבודה למשך  -
 .(וערד הנגב המזרחי )בסיס במשרדי האשכול בדימונה רשויות מקום עבודה: מרחב -
 דית.יתחילת עבודה: מי -
 תנאי שכר ותקופת עבודה: .ג
 תנאי השכר יקבעו על פי הנחיות משרד הפנים. -
 :בתפקיד הייחודיים העשייה מאפייני .ד
 .וחיזוקם מורכבים פעולה שיתופי ויצירת מגזרית ורב מערכתית ראייה .1
 .ושיווקם תחזוקתם, המזרחי בנגב התעשייה אזורי לפיתוח הנוגעים חסמים פתרון .2
 .המזרחי בנגב ויציבה איכותית תעסוקה לפיתוח כלכלי לפיתוח האזורית היחידה עם משותפת עבודה .3
 . ואזוריות תחומיות רב בסוגיות אינטגרטיבית עבודה .4
 . תקציב ניהול .5
 .וממשלתי ציבורי מגזר עם והן פרטי מגזר עם הן עבודה .6
 . האשכול בתוך כיחידה המנהלת הפעלת .7
 .טווח ארוכי תהליכים בניית יכולת .8
 יכולת עבודה עצמאית .9

עד  office@eastnegev.org העביר לדוא"ל קורות חיים, המלצות, תעודות השכלה וצילום רישיון נהיגה בתוקף יש ל
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  . 08-6311146ויטל עטר כלפון, הרכזת האדמיניסטרטיבית, בטלפון רלגברת לפרטים נוספים ניתן לפנות 
 

 וניסיון נדרש, תענינה ***, קורות חיים , המלצות *** רק פניות המתאימות לתנאי הסף ומגובות בתעודות השכלה 
 
 

 בברכה
 אליעזר יעקב
 מנכ"ל האשכול

 
 

mailto:office@eastnegev.org

