
 

 
  

 )להלן "האשכול"( לאיגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי
 05/2019 מכרז מספר -במשרה מלאהמרחביים  יחידה לניהול  אזורי תעשייהת תפעול ב\רכזדרוש/ה  

 
  המזרחי נגבבמרחב ה התעשייה אזורי לניהול יחידהת תפעול ב\רכז: תואר המשרה

 היחידה לניהול אזורי תעשייה באשכולמנהל  :כפיפות ואחריות
 , הממשלה ומשרדי באשכול המקומיות הרשויות, והפוטנציאלים הקיימים היזמיםהתעשיינים ו מול התעשייה אזוריבודה בע :ייעוד

 ניתוב פניות לגורמים השונים ועוד. טיפול בפן התפעולי השוטף, ייזום פעולות,
 תחומי אחריות:
 

 בנושאי ציוד, ניקיון,או תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי,  אזורי התעשייהמתן מענה לפניות, על פי מידת דחיפותן בהנחיית מנהל  .1
 אזור התעשייה.תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות, בתחום אחריות 

 .טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי או פנייה לגורמים מוסמכים לפי הצורך .2
אזור התעשייה, פינוי האשפה וכלל והגשת דוחות שבועיים על מצב ניקיון  הרחובות והשטחים הציבוריים, ה על ניקיון בקר .3

 השירותים המוניציפליים המסופקים בשוטף.
 או מחוצה לה. לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך הרשות הממוניםהתרעה בפני  .4
 .אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצועייםמתן הנחיות וביצוע מעקב  .5
, ליווי קבלנים או ספקים מול גורמים שונים, משרדי ממשלה וכדומה כגון ליווי יזמים או תעשיינים, ארגוניים מתן שירותים חוץ  .6

 לעבודות שונות במתחם.
-יזם-אשכול-וקיום פלטפורמה לאינטגרציה בין כלל הגורמים במעורבים כגון רשות התעשייה אזוריפתרון סוגיות מקומיות ב .7

 ממשלה וכולי.-תעשיין
 סיוע בשיווק אזורי התעשייה  .8
 עמידה בקשר שוטף עם היזמים הפועלים באזור התעשייה .9

 אחריות על תחזוקת תשתיות אזור התעשייה וחזותו .10
 עם גורמי הפיקוח והאכיפה ברשות המקומית להפעלת סמכותם באזור התעשייה שוטפת עבודה .11
 ריכוז נתונים אודות המפעלים והעסקים הפועלים באזוראיסוף ו .12
 .פיקוח על עבודות הפיתוח והתשתיות באזור התעשייה .13

 
 דרישות התפקיד:

 
  תנאי סף: .א

 השכלה:
 חובה. –שנות לימוד  12 -
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים  המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה המוכר על ידיתואר אקדמי שנרכש במוסד  -

 יתרון. –ל הנדסת תעשיה וניהוהנדסה אזרחית, וכלכלה, גיאוגרפיה  ,לוגיסטיקה לארץ. בתחומים הבאים:  בחוץ
 .הקורס עם הכניסה לתפקיד להשלים אתבוגר קורס בניהול אזורי תעשייה או התחייבות  –חובה  -

 
 :מקצועי ניסיון

 ., ייזום לוגיסטי ,תחזוקה ,תפעול ים לפחות בניהולשנ 3 ניסיון מוכח של  -
 או ממשקים דומים. יתרון לבעלי ניסיון בניהול אזורי תעשייה -

 
 דרישות כלליות: .ב
 . ידיעת השפה הערבית יתרון.ברמה גבוהה עברית –שפות  -
 .כניות אופיסוכישורי מחשב: שליטה בת -
 .חובהרישיון רכב :  -
 לתפקיד. המצאת אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירות רפואית -
 .לפחות חודשים 12התחייבות לעבודה למשך  -
 .(וערד הנגב המזרחי )בסיס משרדי 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
 .ושיווקם תחזוקתם, המזרחי בנגב התעשייה אזורי לפיתוח הנוגעים חסמים פתרון .1
 .המזרחי בנגב ויציבה איכותית תעסוקה לפיתוח כלכלי לפיתוח האזורית היחידה עם משותפת עבודה .2



 

 . ואזוריות תחומיות רב בסוגיות אינטגרטיבית עבודה .3
 .וממשלתי ציבורי מגזר עם והן פרטי מגזר עם הן עבודה .4
 .טווח ארוכי תהליכים בניית יכולת .5
 יכולת עבודה עצמאית .6
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 *** רק פניות המתאימות לתנאי הסף ומגובות בתעודות השכלה , קורות חיים , המלצות וניסיון נדרש, תענינה ***
 

בחינת התאמת המועמדים למכרז, כך שבסופו של דבר יועברו להערכת ****הנהלת האשכול שומרת על זכותה לבצע הליך של 
מועמדות סופית לפני ועדת הבחינה, מספר מצומצם של מועמדים העומדים בתנאי הסף ואשר קיבלו את הציון הגבוה ביותר בבחינת 

 ההערכה***
 
 
 

 
 בברכה
 אליעזר יעקב
 מנכ"ל האשכול
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