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 לישוב מתן דרוש/ה מזכ"ל
 

למועצה  שייך , 1995הישוב הוקם בשנת משפחות.  800-ילתי המונה כהיישוב מתן הוא יישוב קה
 . מתנדב מנוהל על ידי ועד מקומיו  האזורית דרום השרון

ב על כל  השוטף של הישו ניהולואמון על ביצוע החלטות הועד וישומן בשטח, וכן על  מזכיר הישוב
 .היבטיו
, פרויקטור יזם, בעל חזון ויחסי אנוש מצויינים, אשר יהיה  והובלה מנהיג בעל כישורי ניהול חפשיםאנו מ

 . ויוביל את ניהולו השוטף בהובלת תהליכי הפיתוח והצמיחה בישובשותף 
 

 :דתיאור התפקי

ביטחון, שירותים, חזות, משאבים, תקציבים, כספים, )  בהיישואחריות כוללת על ניהול  •
 .( ת, תחבורה, תקשורפרויקטים, משנה יבלנ, קותתשתי

על  וקידום המטרות והיעדים שנקבעו בהיישו  ועדהחלטות לאור בניית תוכנית עבודה שנתית  •
 . והוצאתה לפועלו,  יד

 .ניהול מכרזיםהיישוב על כל היבטיו, כולל  קציב ניהול ת •
 .יישובתפעול השירותים המוניציפאליים, הקהילתיים והחברתיים ב אחריות כוללת ל •
 תקציב הישוב. אחריות על הנהלת חשבונות מסודרת ותקינה, התייעלות וחיסכון ב •
עבודה מול מ.א. דרום השרון, צה"ל, משטרת ישראל, משמר הגבול ומשרדי הממשלה   •

 .תוך ייצוג צרכי היישובהרלוונטיים 
 .יישום החלטותמעקב אחר  ים וטוקול ופררישום  הכנת ישיבות וועד,  •
 . צוות עובדיםטפת של והפעלה שוניהול  •
 . ם מול יזמים, קבלנים וספקי קבומעעבודה , ניהול •
 .םאיתור וגיוס משאבי •
 .תכנית עבודתןלמימוש  ונותהשהיישוב וועדות לסיוע ותמיכה  •
 והמועצה. גורמי הועד, תושביםלות שאומענה לגבוהה ינות מז •
עות לא עבודה בש משרה כולל  100%של ר ועד היישוב, ובהיקף בכפיפות ליו"  התפקיד •

 הצורך.   תשגרתיות במיד

 
 :ד דרישות התפקי

 . ציהאופר פקיד ניהולשנות ניסיון בת 5לפחות  •

   ומעלה. ₪ מיליון   10 ניהול תקציב שלניסיון ב •

 . שנות ניסיון בהובלת צוות עובדים 3לפחות  •

ם  רייוגופים ציבו  , וניסיון בעבודה מול רשויות מקומיותניסיון ניהולי במערכת מוניציפלית •
 יתרון משמעותי.   -וממשלתיים

  .אקדמי בתחום רלוונטי שנרכש במוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהההנדסאי או תואר תואר  •

 יתרון.   –בוגרי קורס מזכירים/ מנהלי קהילה וישובים   •

 –עבודה מול גורמי חוץ ויכולת גיוס משאבים ממקורות שונים )ניסיון ברכש ומו"מ ניסיון ב •
 . יתרון(

 יתרון.  –;תוכנות גביה והנהלת חשבונות  OFFICEה טובה במחשב ובתוכנות ליטש •

 שעות לא שגרתיות.ם במשרה מלאה, לעיתינכונות לעבודה ב •

 חובה. –רישיון נהיגה בתוקף  •
 

, עד יום   office@matan.muni.ilהמלצות עדכניות, יש לשלוח לדוא"ל  2קורות חיים, בצירוף 
 .  1.3.2022שלישי, 

 
  זו מיועדת לנשים ולגברים.  מודעה*

 


