
 

 

 

 גני תקווה דרוש/ה:עירוני בלתאגיד 

 מנכ"ל.ית 
 תפקיד:ה מהות

המועצה המקומית גני תקווה שימסרו לתאגיד העירוני )להלן: ניהול תפעולי וכלכלי של פעילויות ומתקני 
פורמאלי ותרבות ואמנות, במטרה להבטיח יעילות תפקודית ושירותית -י, חינוך א(, בתחום הספורט, פנא"החברה"

 שתוביל לשיפור איכות חיי התושבים באזור.

 היקף משרה:

100%. 

 כפיפות: 

 .דירקטוריון החברה

  :ומרכיבי התפקיד תחומי אחריות

 ותרבות  פורמאלי-א , חינוךאחריות כוללת לניהול התפעולי של פעילויות החברה בתחומי הספורט, פנאי
 ואמנות.

 אחריות כוללת לניהול תקציבי החברה, הכנת תקציב שנתי וניהול כספי שוטף של פעילות החברה. 

  כולל של החברה, לרבות ניהול ההון האנושי )כפיפים, רכזים ומומחי תוכן(, יצירת מנגנוני הדרכה ניהול
 .ופיתוח והסדרת תהליכים

  יעדים ובקרה שוטפת על הגדרת בניית תכניות עבודה ותקציב שנתיות בכפוף לאישור הדירקטוריון, כולל
 .ביצוע

  ניהול ושימור יחסי וממשקי עבודה מצוינים עם גורמי פנים וחוץ )בעלי תפקידים במועצה, אגף התאגידים
  .ם(במשרד הפנים, ספקים ונותני שירותים, גופים בקהילה ואוכלוסיית התושבי

 איתור וגיוס משאבים כלכליים ומקורות מימון לטובת פעילות ושירותי החברה. 

 ייזום פעילויות, מיזמים ושירותים בתחומי העיסוק של החברה. 

  אחריות ניהולית לייזום פעילויות שיווק ויח"צ בתוך היישוב ומחוצה לו, לרבות איתור הזדמנויות לשיתופי
  .פעולה עם גופים רלוונטיים

 שות הסף:דרי

 א. השכלה:

ציבורי, הנדסה, לימודי  ראיית חשבון, מנהל אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, תואר בעל/ת
 תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.  ת/בעלמשפטים, עבודה, 

 כישורים וניסיון מקצועי:ב. 

 :הבאיםבאחד משנים  5ניסיון של לפחות  ת/בעל

 .עסקים משמעותי בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף. 1

 .ניהוליים או משפטיים מסחריים,, בשירות הציבורי בנושאים כלכליים בכהונה ציבורית או בתפקיד .2

 בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.  .3

 

 

 



 

 

 
 :ןהמהוות יתרותכונות ויכולות אישיות 

 הקוגניטיבי:בפן 

 .חשיבה עסקית ושיווקיתבעל/ת   -

 .ראייה רחבה, מתכללת ורב מערכתיתבעל/ת  -

 בעל/ת חשיבה יצירתית. -

 בעל/ת חשיבה עצמאית ויכולת לבנות תהליכים ארוכי טווח. -

 בעל/ת יכולת למידה, פתיחות וגמישות מחשבתית. -

 בפן הביצועי:

 בעל/ת יכולת ייזום, חדשנות ופרואקטיביות. -

 יכולת התנהלות עצמאית.בעל/ת  -

 יסודיות, מיקוד, יכולת ארגון. -

 נחישות, ביצוע ו"חיבור לשטח". -

 : בפן הבינאישי

 .יחסי אנוש ומיומנויות תקשורת גבוהותבעל/ת  -

 .יצירת שיתופי פעולהבעל/ת יכולת ל -

  בעל/ת יכולת להתנהל במצבי קונפליקטואליים ולבצע גישור. -

 .תפיסה שירותית גבוההבעל/ת  -

 :ניהוליבפן ה

 הנעה ורתימה של גורמים שונים )עובדים, מנהלים, ממשקים וכיו"ב(.  –יכולת ניהול מפותחות  -

 

 יתרונות נוספים:

, ובכלל זה, בעל/ת ניסיון בניהול תקציבים בהיקפים ניסיון בניהול תאגיד עירוני ו/או ציבוריבעל/ת  -
 גבוהים.

 

 נכונות לשעות עבודה בלתי שגרתיות.*** נדרשת 

 
תעודות   בצירוף  להעביר קורות חיים מעודכנים בעברית,המעוניינים להגיש מועמדותם לתפקיד, מתבקשים 

השכלה )במידה והתואר מחו"ל יש לצרף אישור הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתארי 

 אסמכתאות לצרף יש(ים המעידים על הניסיון הנדרש השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ(, מסמכ

 ופרוט תפקיד ,משרה היקף ,מלאים תאריכי העסקה לכלול האישורים על .זו בדרישה עמידה על המעידות

 )התפקיד

 . 14/12/2021עד ליום drushim@gantik.org.il  וכל חומר רלוונטי נוסף לכתובת המייל

                              מועמדויות שישלחו לאחר המועד, לא יתקבלו.

המועמדים המתאימים ביותר אשר עומדים בתנאי הסף ובדרישות התפקיד  עשרתוועדת הבחינה רשאית לזמן את 

 וכן עומדים על מירב הדרישות הנוספות.

 הפנים במסגרת פעילותה. וועדת האיתור תפעל בהתאם להנחיות משרד 
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