מכרז פומבי מס' 7/17

תפקיד :ראש תחום תעשייה ותעסוקה
הרשות לפיתוח הגליל ("הרשות") הינה רשות ממשלתית שהוקמה עפ"י חוק בשנת  1993הפועלת
תחת המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל.
תפקידיה העיקריים של הרשות הינם :קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי ,החברתי והמדעי-טכנולוגי
של הגליל; תיאום בין משרדי הממשלה ,הרשויות והגופים העושים לפיתוחו של הגליל; ייזום
פעולות ליישובו של הגליל ועוד.
הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת להגיש הצעות מטעם מועמדים למשרת ראש תחום תעשייה
ותעסוקה.

תחומי אחריות
ודרישות התפקיד

 בניית קשר עם תעשיינים ואזורי תעשיה בגליל.
 הקמת שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטיים לתעסוקה בגליל.
 תכנון פעילות ועידוד התעסוקה לסטודנטים בגליל.
 יצירת שיתוף פעולה עם המכללות בגליל וקידום והשמת סטודנטים
בתעשייה.
 הפקת יריד תעסוקה בגליל.
 ארגון ותיאום קורסים להכשרה מקצועית בגליל.
מי שהוא תושב ואזרח ישראל אשר מתקיימים בו התנאים המצטברים
הבאים:



תנאי סף

כישורים נדרשים

היקף משרה ותנאי
העסקה








יכולת ניהול וארגון וראייה מערכתית גבוה.
יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בשיתוף פעולה.
יכולות ארגון וטיפול במספר נושאים ומשימות במקביל.
קפדנות ודיוק.
ידיעת השפה העברית על בוריה ,ערבית יתרון.
ורבאליות.

היקף משרה50% :
תנאי העסקה :חוזה אישי.
.1

הערות

תואר ראשון במוסד אקדמי מוכר על-ידי המל"ג.
יתרון לניסיון בתחום התעסוקה והתעשיה.

.2
.3
.4
.5

על המועמד/ת לצרף תעודות המעידות על השכלה וכן אישור משטרת
ישראל בדבר העדר עבר פלילי.
המשרה מאוישת נכון לעכשיו על-ידי עובדת זמנית.
תנאי להעסקת מועמד/ת שייבחר לתפקיד ,התחייבות לגור באזור
משרדי הרשות (עד  30ק"מ).
מועמד/ת שימצא מתאים מלא למשרה המוכרזת ,אפשר שיידרש
לעבור מבחן התאמה.
בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון
נקבה .הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר ,בעלי כישורים מתאימים
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להתמודדות על אותה משרה.

 .6בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואישורים ,תיאור תולדות
חיים ,ניסיון והמלצות ,יש להגיש במעטפה סגורה ,עם ציון מספר
המכרז על גביה ,במסירה ידנית במשרדי הרשות ,פארק תעשיות בר
לב ,עד ליום שלישי  7/3/17בשעה .14:00
 .7בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים ,לא תובאנה
לדיון.
 .8לפרטים נוספים ניתן לפנות ליהודית בטלפון  04-9552426שלוחה
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