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 מערכות מידע אגף  ל

 דרוש/ה 

    פרויקטים ת /מנהל סגן/ת מנהל אגף מערכות מידע ו תפקיד: 

 מערכות מידע אגף  תמנהלכפיפות: 

 משרה  100%חלקיות משרה:  

 בדירוג המח"ר   42-40מתח דרגות: 

 :תיאור התפקיד

ברשות   טכנולוגיהולתקשורת  ל  ,מערכות המידעלמחשוב, פרויקטים הנוגעים ל  והטמעה של ניהול, תכנון

 המקומית בהתאמה לצורכי הרשות המקומית.

של הרשות )בדגש על תחום   םשותפות באחריות למכלול שירותי מערכות מידע והיישומים הדיגיטליי

 כך שיתמכו באסטרטגיה של עיריית מעלה אדומים.  החינוך(

 למדיניות ותהליכי העבודה.שותפות בגיבוש ויישום של מדיניות מערכות מידע בהתאם  

 .שותפות בניהול נותני שירותים/ קבלני משנה )טכנאים( במיקור חוץ

 .שותפות בניהול התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע

 . הערכת שביעות הרצון של הלקוחות )פנימי וחיצוני( במערך מערכות המידע

 : עיקרי התפקיד

 מערכות המידע.מחשוב, טכנולוגיה והנוגעים לא. הגדרת צורכי הרשות בפרויקטים 

 ב. הובלת פרויקטים הקשורים למערכות המידע של הרשות. 

 שות. תרונות מידע ותקשורת בקרב משתמשי הרפג. הטמעה ויישום של כלים מתקדמים ו

 

 :דרישות התפקיד

 :השכלה  •

    תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה    -

 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.    

 . פרויקטיםבוגר קורס בניהול  -

   ניסיון מקצועי: •
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רה ב מערכות מידע או מנהל פרויקטים בחבתחום  ת/ ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות כמנהל

 .עובדיםובה צוות 

   :ניהוליניסיון  •

, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שלוש שנים  לפחותעובדים  6של   ניסיון בניהול

   לפחות.

 דרישות נוספות

 ברמה גבוהה. ואנגלית : עברית שפות  •

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה. •

 . יוזמה •

 דרישה לאיכות שירות גבוהה.  •

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות. •

 ביצוע משימות רב מערכתיות. •

 

 3.7.2022מועד הגשת מועמדות לא יאוחר מיום: 

 מועמדות יש להיכנס לקישור באתר העירייהלהגשת            

 support@automas.co.il  :מייל מרכז תמיכה למערכת הגשת מועמדות

 :הערות

  8כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך זאת בהתאם להוראות סעיף   .1

 .  1988 –לחוק שוויון בעבודה התשמ"ח  

עיקרון השוויון והתעסוקה, ובכלל זה שואפת לייצוג הולם ומקנה העדפה לזכאים עיריית מעלה אדומים מקדמת את   .2

 לכך על פי דין. 

התפקיד מתאים למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הסף מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  2.1

ת מוגבלותו  מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמ.  15, תיקון מס '1998  – התשנ"ח  

בהליכי הקבלה לעבודה. לצורך קבלת ההתאמות, חלה על המועמד  חובה לציין זאת בתוך השאלות להגשת 

 מועמדות ולצרף אסמכתאות כמתחייב.  

עובדי  2.2 בקרב  כנדרש  מיוצגת  כשאינה  הולם  לייצוג  הזכאית  לאוכלוסייה  המשתייך  למועמד  עדיפות  תינתן 

ישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. על מועמד המבקש  הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כ 

עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין חלה חובה למסור גם מידע בדבר 

 השתייכותו לאותה קבוצה ולצרף אסמכתאות בהתאם. 

העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל על את הליכיו של מכרז זה, זאת   .3
 .  בכל שלב משלביו
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