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 22-713-מא

 17/2022מכרז פנימי  

 לאגף משאבי אנוש      

 דרוש/ה      

   משאבי אנושת אגף למנהסגן/ית תפקיד: 

   מנהלת אגף משאבי אנוש: כפיפות

 משרה  100%היקף משרה: 

 בדירוג מח"ר 40-42: מתח דרגות

 :  תיאור תפקיד

  ניהול ההון האנושי. ית וביצוע מדיניות הרשות בתחום  י סיוע בהתוו .1
 פיקוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף.   .2
 סיוע בגיבוש תכנית העבודה, כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדי ביניים.   .3
 הנחיית עובדי האגף בנוגע לביצוע תכנית העבודה.  .4
 תיאום הכשרות לתפקידים רוחביים ברשות.  .5
 השתלמות מקצועיים, בהתאם למדיניות הרשות. ארגון ימי  .6
 ביצוע תפקידים שונים בהתאם להוראות מנהלת האגף.  .7

 

 : השכלה

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה   •
   .מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים 

 ךההנדסאים והטכנאים המוסמלחוק  3או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף   •
  .2012-התשע"ג 

אישור   • או  לישראל  הראשית  הרבנות  אישור  לפי  יורה",  "יורה  לרבנות  סמיכות  תעודת  או 
ומעבר   18כנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל  ולימודים בת 

ל שתיים  שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישרא
 משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.

 

 : ניסיון מקצועי

משאבי שנות ניסיון בתחום    ארבע  –עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל   •
  אנוש.

  שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.  חמש –עבור הנדסאי רשום   •

 ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. שנות שש  –עבור טכנאי רשום  •
 

 :ניהוליניסיון 

 ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה. שנתיים  •
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 דרישות נוספות: 

 ייצוגיות •

 יחסי אנוש טובים •

 יכולת הובלה  •

 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה •

  Officeישומי ידע וניסיון ב •

  שכר/נוכחות ידע וניסיון בתוכנות  •
 

   :כישורים אישיים

וריבוי  יכולת עבודה בתנאי לחץ, כושר הבעה בכתב ובע"פ, יחסי אנוש טובים  יוזמה, תכנון וארגון,
 , יכולת ניתוח וקבלת החלטות. משימות 

 

 26.6.2022   מועד הגשת המועמדות לא יאוחר מיום:
 להגשת מועמדות יש להיכנס לקישור באתר העירייה 

 

 support@automas.co.ilמייל מרכז תמיכה למערכת הגשת מועמדות  
 

 הערות: 
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך זאת בהתאם   .1

 .  1988  –לחוק שוויון בעבודה התשמ"ח  8להוראות סעיף 
מעלה   .2 הולם עיריית  לייצוג  שואפת  זה  ובכלל  והתעסוקה,  השוויון  עיקרון  את  מקדמת  אדומים 

 ומקנה העדפה לזכאים לכך על פי דין. 
מכ .2.1 הסף  בתנאי  העומדים  מוגבלות  עם  למועמדים  מתאים  שוויון  ו התפקיד  חוק  ח 

מועמד עם מוגבלות  .  15, תיקון מס ' 1998  –זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  
זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. לצורך  
קבלת ההתאמות, חלה על המועמד  חובה לציין זאת בתוך השאלות להגשת מועמדות  

 ולצרף אסמכתאות כמתחייב.  
תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת   .2.2

דומים  כנד כישורים  בעל  הוא  המועמד  אם  המקומית,  הרשות  עובדי  בקרב  רש 
השתייכותו   בשל  עדיפות  המבקש  מועמד  על  אחרים.  מועמדים  של  לכישוריהם 
לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין חלה חובה למסור גם מידע בדבר  

 אסמכתאות בהתאם.  ף השתייכותו לאותה קבוצה ולצר 
ה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל על את הליכיו  העירייה אינ  .3

 של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.  
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