וועדת המכרזים

מכרז כוח אדם 02/2019
ראש תחום תעשייה ,תעסוקה ויזמות ,
הרשות לפיתוח הגליל

ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל פונה בזאת למציעים העומדים בתנאי המכרז להגיש מועמדות
למשרת "ראש תחום תעשייה ,תעסוקה ויזמות ברשות לפיתוח הגליל".

 .1דרישות התפקיד:
א.

תעשיה  :ניתור תמונת המצב בתחומי התעשייה בגליל ,קידום הזדמנויות להעתקת מפעלים ,ניהול
תהליכי עבודת מטה מול משרד הכלכלה ומשרדי הממשלה השונים העוסקים בתחום התעשייה,
פיתוח אזורי ופארקי התעשייה -הובלת חשיבה מתכנסת סביב שולחנות עגולים שיטתיים עם מנהלי
הפארקים במטרה לייצר שיח עמיתים ,למידת עמיתים ,התבוננות וניתוח סיפורי מקרה מתוך
ראיית על של חשיבות תחום התעשייה עבור הגליל.

ב.

יזמות :סנכרון ,ריכוז וניהול הקשר עם כלל הגורמים הרלוונטיים במרחב הגלילי העוסקים
ביזמויות ,בעידודן ,טיפוחן ו/או בסיוע כספי ותמיכות .איגום מאמצים ומשאבים בכדי להצליח
ולהוציא לפועל כמה שיותר עסקים קטנים ובינוניים בעלי סיכויי הצלחה כלכלית גבוהים .כל זאת
בראיית על המעודדת ביזור תעסוקה ויצירת ריבוי עסקים קטנים-בינוניים איתנים כלכלית לצד
מפעלים גדולים.

ג.

קידום ושיווק מערכות רכש בגליל -קידום ,הגדלת המאגר והשימוש במערכת לכלכלה מקומית
מקיימת של הרשות לפיתוח הגליל (ביז בגליל) תוך הרחבת הרישום ושיווקה לארגונים ציבוריים,
רשויות ועסקים בינוניים וקטנים.

ד.

תעסוקה :סנכרון ,ריכוז וניהול הקשר העוסק בהשמה בשיתוף לשכות התעסוקה ,רשויות מקדמות
תעסוקה ,תוכניות "מעברים" ,מרכזי צעירים ועוד ,לגיבוש תוכניות נרחבות לגליל לצד תוכניות
פרטניות אזוריות בהתאם לצרכים שעולים מן השטח ו/או מאותרים ע"י הרשות .ליווי ירידי
תעסוקה קיימים  /ייזום ירידי תעסוקה .אחריות על נושא "דרושים" באתר האינטרנט.

ה.

איכות ומצוינות בתעשייה -המשך שיתוף הפעולה עם הגורמים האמונים על הפרויקט במטרה
לאתר ולהסמיך כמה שיותר מפעלים קטנים-בינוניים לתקן האיכות כל זאת במטרה להפיכתם
למקצועיים יותר.

ו.

ניהול שיתופי פעולה -עידוד וקיום קשרי עבודה הדוקים עם מנהלי התחומים ברשות במטרה
לבחון היתכנות לפרויקטים משותפים.

ז.

שולחנות עגולים -מיסוד שולחנות עגולים אחת לרבעון לפחות עם בעלי העניין לכל אחד מן
התחומים בליווי מנכ"ל ,סמנכ"ל הרשות ונציג מהמשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל במטרה
לשמוע את רחשי השטח ,יצירת למידת עמיתים ,ניתוח מקרים וקבלת החלטות למיזמים ,משימות,
פרויקטים רלוונטיים.

ראש התחום ,יהיה כפוף ישירות למנכ"ל הרשות וידווח לו על פעילותו .כמו כן ,יהא עליו לנהל ממשקי
עבודה בצמידות לראשי אגפים במשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל .

 .2היקף ההתקשרות:
א .משרה מלאה .
ב.

השכר ההתחלתי עומד על  ₪ 8,500ברוטו למשרה מלאה.

ג.

ההתקשרות הינה בחוזה אישי.

 .3תנאי סף:
א.

השכלה :תואר ראשון או הנדסאי במנהל עסקים ,או כלכלה ,או מדעי החברה ,או תעשייה וניהול.
תואר נוסף יתרון.

ב.

ידע ביישומי מחשב :שליטה בחבילת ה, OFFICE -שליטה מעולה ב. Excel ,PP :

ג.

שפות :עברית ,אנגלית ברמה טובה מאוד.

ד.

ניסיון נדרש  -ניסיון קודם מהתחומים הבאים :יזמות עסקית ,ניהול מערכות או כלכלה (בחינת
התכנות וכדאיות כלכלית) ,או מומחה בשוק התעסוקה.

ה.

ניידות ( -בעל רכב) .

ו.

תושב הגליל.

 .4כישורים נדרשים:
ז.

תקשורת בינאישית :מסוגלות להקשיב ,לעבד מידע או מסר ולהציג לאחר עמדה ,טיעון ,או נושא
באופן ברור ומדויק המשלב אסרטיביות ורגישות.

ח.

יכולת שיווק :מסוגלות להציע ,לעניין ,לשכנע ולהשלים עסקאות מכר של מוצרים ,שירותים ורעיונות.

ט.

יכולת ביצוע :בעל יכולת לתכנן ,לגבש ולהציג את המטרות והסטנדרטים הנדרשים לביצוע מלא
ואיכותי של המשימות תוך הדגשת האחריות האישית והצוותית להשלמתן.

י.

מחויבות לביצוע :היכולת להשיג תוצאות ,עמידה מלאה ביעדים גם אל מול קושי ו/או מורכבות.

 .5הגשת ההצעות
את המעטפה ובה קורות חיים  +ממליצים ( 2לפחות)  +תעודות המורות על השכלה  +פרוט ניסיון
רלוונטי ,יש להכניס כשהיא סגורה וחתומה ,לא יאוחר מיום  02/07/19עד השעה  14:00לתיבת
המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל אשר באזור תעשייה בר לב ( מול בית ידיעות אחרונות)

כל מציע מחויב בהגשת דף חזון אישי ביחס למצב התעשייה בגליל מנקודת מבטו ,דף
החזון יוגש עם מסמכי המכרז על עמוד  4Aפונט  12על עמוד אחד בלבד.
הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים של הרשות במועד האחרון להגשת הצעות לא תידון כלל.
החלטת ועדת המכרזים בדבר בחירת המציע הזוכה תימסר בכתב לכל המציעים שישתתפו
במכרז.
ההודעה מיועדת לנשים ולגברים.
הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכרז זה בכל עת .

בברכה,
שלומי אטיאס
מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל

