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מועצה מקומית פסוטה
מכרז חיצוני כ.א 2/2022 .לתפקיד מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ולמיצוי משאבים במועצה

בהתאם לתקנות העיריות( מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות) התש"ם , 1979-מכריזה
המועצה המקומית פסוטה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה הפרטים
שלהלן :
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להפך .זאת בהתאם
להוראות סעיף  8לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח – .1988
היקף התפקיד 100% :משרה.
שכר לפי דירוג מח"ר
מתח דרגות 38-40 :
כפיפות :מנכ"ל /גזבר.
א .תיאור התפקיד :
•סיוע לגורמי המקצוע במיצוי תקציבי מדינה לרבות תקציבים הנובעים מהחלטות ממשלה
ובתהליך יישומן;
•סיוע בהרחבת הפוטנציאל הכלכלי של הרשות וחיזוק יכולותיה למיצוי משאבים ,הגדלת
הכנסות ,וניהול אפקטיבי ויעיל של ההוצאות לצד קידום מהלכים לפיתוח מנועי צמיחה של
הרשות;
• קידום וייעול פעילות הרשות המקומית בתחום הפיתוח הכלכלי ומיצוי משאבים`
•פיתוח תפיסה של כלכלה מקומית וטיפוח קשרי הרשות עם המגזר העסקי ביישוב.
•

שילוב התפיסה של פיתוח כלכלי אזורי ברשות המקומית.

.ב .תנאי סף :
השכלה :
תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או
שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או
בעל תעודת רואה חשבון בתוקף.
או
תעודת סמיכות לרבנות לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות אחרי גיל  18ומעבר
שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים
משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.
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דרישות ניסיון
א .ניסיון מקצועי:
בעל תואר אקדמי כאמור או תעודת רואה חשבון בתוקף או תעודת השכלה תורנית
כאמור לעיל ניסיון של שנתיים לפחות בגיבוש והובלת תכניות ומיזמים לפיתוח כלכלי-
חברתי ברשויות המקומיות או בגופים ציבוריים אחרים מול משרדי הממשלה או בשיתוף
עימם ,או בארגונים בעלי היקף פעילות משמעותי ;
הנדסאי רשום – שלוש שנות ניסיון מקצועי כאמור .
טכנאי רשום – ארבע שנות ניסיון מקצועי כאמור
ב .ניסיון ניהולי :
יתרון לניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות
 יישומי מחשב -היכרות עם תוכנות ה OFFICE -ושימוש באינטרנט
מבחן מיון :מועמדים למשרה זו שעומדים בתנאי הסף צפויים להיבחן במבחני כשורים כלליים
והתנהגותיים.
זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו לצרכי ההתייצבות
לראיון ובזמן הראיון וכן במהלך שאר הליכי הקבלה לעבודה.
על מועמד עם מוגבלויות לכלול עם הגשת מועמדותו מידע בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה
לעבודה ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות בצירוף מסמכים או חוות מתאימה לעניין זה שיש
בידו.
המועצה תיתן עדיפות למועמד עם מוגבלות בהתאם כהגדרתו בסעיף  5לחוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות תשנ"ח ,1998-אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
בנוסף ,המועצה תיתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת
כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית ,זאת אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של
מועמדים אחרים.
על מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל היותו אדם מם מוגבלות כאמור לעיל ,לציין זאת בעת הגשת
מועמדותו למשרה המוכרזת.
מבחן מיון :על המועמדים העומדים בתנאי הסף לעבור בחינת מיון בידי מכון מיון שמתמחה
באבחון ומיון מועמדים לעבודה ,מקום הבחינה ומועדה יימסר מועמד  14ימים לפחות לפני מועד
הבחינה.
מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף של המשרה המוכרזת יוזמנו להופיע בפני ועדת בחינה.
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לא יוזמן להופיע בפני ועדת הבחינה מועמד שאינו עומד בתנאי הסף ,או שלא השלים את כל
האסמכתאות הנדרשות להוכחת עמידתו בתנאי הסף.
מועד אחרון להגשת מועמדות הינו יום שלישי  22/02/2022 ,שעה  12:00בצהריים ,באמצעות
מסירה ידנית של טופס הבקשה ומסמכיו בבניין המועצה.
טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית פסוטה {אצל המזכירה רינה
חורי} בימים ב'-ו' בין השעות  08:00עד  16:00או להוריד מאתר האינטרנט של המועצה שכתובתו
www.fassuta.muni.il
המכרז נכתב בלשון זכר  ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד .
בכבוד רב,
אדגאר דכואר,עו"ד
ראש המועצה
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