
 

 

 
 

 אנוש משאבי אגף מנהל/ת  לתפקיד 6/2020 מס' ומביפ מכרז
 

 .100% –: משרה מלאה היקף משרה

 : למנכ"ל המועצה.כפיפות

 .ת אגף\: מנהלמעמד

 : הסכם קיבוצי או חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפניםשכר

 :המשרה תיאור

התווית מדיניות ותהליכי העבודה לניהול ההון האנושי ברשות, ניהול ההון האנושי והובלת 

 .תהליכים ארגוניים ברשות

 אחריות: תחומי

 הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות בתחום האחריות של אגף משאבי אנוש 

 תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי ברשות 

  איתור, מיון וגיוס של עובדים לרשותניהול תהליכי 

 ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות 

 ניהול תקני משאבי האנוש ברשות 

 ניהול מערך ההדרכה ברשות 

 ניהול תחום רווחת העובדים בארגון 

 ניהול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי הרשות 

 טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות 

 ניהול יחסי העבודה ברשות 

 ובכלל זה, ניהול וריכוז תבניות עבודה  פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף

 וגיבוש וכתיבת נהלים.

 :התפקיד דרישות

 :השכלה

ה, או תואר בעל הכרה תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהבעל/ת 

 .להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץמהמחלקה 

 או 

 המוסמכים. והטכנאים ההנדסאים לחוק 39לסעיף  טכנאי/ת רשום/ה בהתאם הנדסאי/ת או

 או

 או .לפי אישור הרבנות הראשית לישראלסמיכות לרבנות )"יורה יורה"( תעודת בעל/ת 

לל, שש שנים לפחות לאחר גיל לימודי בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכובעל/ת אישור לימודים 

שתיים ) מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראלמעבר שלוש בחינות לפחות ו 18

 (.משלוש בחינות אלה יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר

לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד מהתחומים הבאים: משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני,  יתרון*** 

 .רגוניתפיתוח ארגוני, הנדסת תעשייה וניהול או מינהל עסקים עם התמחות בהתנהגות א



 

 

 קורסים והכשרות:

לסיים בהצלחה קורס למנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות, לא יאוחר י/תחוייב  המנהל/ת

 .מותנה בסיום הקורס כאמורשכרו/ה ככל שיועסק בחוזה אישי, עדכון . ה/משנתיים מתחילת מינויו

 :ניסיון מקצועי נדרש

בתחומי  ניסיון מקצועי של חמש שנים לפחות -בעלי תואר אקדמאי או השכלה תורנית כאמור לעיל 

 .משאבי האנוש פיתוח או ייעוץ ארגוני ניהול מערך גיוס, מיון וקליטה או ניהול מערך הדרכה

 כאמור. מקצועי ניסיון של לפחות שנים שש - רשום הנדסאי

 כאמור. מקצועי ניסיון של לפחות שנים שבע - רשום טכנאי

 מקומיותניסיון ברשויות  - יתרון*** 

 :ניסיון ניהולי נדרש

 .שלוש שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה

 :בתפקיד הייחודיים העשייה מאפייני

 איזון בין צרכי הרשות לצורכי העובדים, באמצעות התאמת פתרונות אפקטיביים. 

 ניהול משא ומתן עם גורמים שונים ברשות. 

  בארגוןהנחיה וליווי של מנהלים עמיתים. 

 עבודה עם ממשקים רבים ברשות ומחוצה לה. 

 יכולת ניתוח וקבלת החלטות. 

 עבודה בתנאי לחץ. 

 :נוספות דרישות

 OFFIC  היכרות עם תוכנת - יישומי המחשב

 מועמדות: להגשת הנחיות

)במידה  נים בעברית, בצירוף תעודות השכלהלהגשת מועמדות יש להעביר קורות חיים מעודכ

שהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות  לתארי  

 מסמכים  המעידים  על  הניסיון  הנדרש  וכל(, השכלה  גבוהה  המקובלים  באוניברסיטאות  בארץ

 . 2020באפריל  29עד ליום   drushim@gantik.org.il :למיילר  רלוונטי  נוסף, חומ

או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא \הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו

 .ייענו

מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות שצויינו במסגרת המכרז, כאשר המועצה 

 המועמדים המתאימים ביותר.רשאית לזמן בפני ועדת הבחינה את 

 !המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד
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