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 תל מונדמקומית הלמועצה 

  ית/מנכ"לה /דרוש
 

תושבים ונמצאת בתנופת פיתוח  15,000-מועצה מקומית מקסימה בשרון המונה כתל מונד, 
 גדולה, מחפשת אותך להזנקת היישוב קדימה.

 .כפוף לאישור משרד הפנים חוזה אישי )שכר בכירים(,  :העסקה פןאו

  : 100%  היקף משרה

 ראש המועצה  :כפיפות
 

 
 ייעוד

רשותית, ניהול כל המחלקות המועצה,  היישום מדיניות ראש המועצה והנהלת המועצה, יישום אסטרטגי
 .עובדי המועצה ומשאביה, תוך שמירה על הוראות הדין הקיים

 
 ת נדרשות להצלחה כמנכ"ל בתל מונדאיכויו

  ,ת גבוהה, יושרה ולויאליות. ושירותירמת עבודה מתוך חיבור לחזון וערכים, מנהיגות נוכחת ואמיצה 

 .ערכיות, נמרצות, יסודיות, אסרטיביות  וחדור/ת מטרה להשיג תוצאות 

 .ניסיון כמנהל/ת מערכתי בארגונים ציבוריים, יתרון למוניציפאלי 

 .איזון בין יחידות בעלות צרכים שונים ומכלול גורמים אל מול תקציב נתון 

 .ראייה אסטרטגית ומערכתית 
 

 תחומי אחריות

 .שותפות בגיבוש מדיניות ותכנון האסטרטגי של המועצה 

 .קידום ויישום של המדיניות וההחלטות 

  תחומי הפעילות של המועצה.מנהלי המחלקות וניהול 

 .ריכוז וליווי ישיבות המועצה והוועדות 

  .העצמת ההון האנושי במועצה והנעה להצלחה בתפקיד 

 .קידום וייזום חוקי עזר 

 ראש הרשות, בהובלת המועצה לאיתנות כלכלית. סיוע ל 

  .סיוע לראש הרשות בקידום יוזמות קהילתיות וכלכליות 
 

 
 אופי משרה

 שעות עבודה מרובות. 
 ריבוי משימות ועבודה תחת לחץ. 

 עבודה בשעות לא שגרתיות. 
 יצוגיות אל מול גורמים שונים, ברשות ומחוצה להי. 
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 דרישות סף 

 
 השכלה

 
 .או השכלה המוכרת ע"י משרד החינוך כמקבילה לתואר אקדמי לעניין שכרתואר אקדמי 

 
 ניסיון תעסוקתי 

 
ניהול כללי, ניהול פרויקטים בהיקפים אחד או יותר מהתחומים הבאים: בלפחות  יםשנ 7של תעסוקתי ניסיון 

 .יפאליים, בניית תכניות אסטרטגיותגדולים, ניהול כ"א ומשאבי אנוש, נושאים מוניצ
 

 ניסיון ניהולי
 

עקיף( של צוות  לניסיון בניהול, הנחיה והובלה )באופן ישיר אוהיא הכוונה , כאשר שנות ניסיון ניהולי 4לפחות 
גודל הדומה לכמות העובדים ברשות  עובדים לפחות וככל שניתן בסדר 10עובדים בהיקף משמעותי המונה 

 .המקומית
 

 

 .דיני המכרזיםלא בהליך מכרזי הכפוף לו במשרת אמון לבחירת מנכ"ל/יתבהליך מדובר 
 עמידת המועמדים בתנאי הסף תיבחן על ידי ועדת כשירות.

 קורות)באתר המועצה( בצירוף  טופס משרה פנויהישלחו  הדרישות על כעונים עצמם ועמדים הרואיםמ
 .יוהניהולהתעסוקתי בניסיון  המסמכים תומכים המעידים על עמידתעודות ו, , המלצותחיים

שישי ליום עד יש לקבל אישור על קבלת המייל( )  Dorits@tel-mond.muni.ilלמשלוח  כתובת המייל
  .12:00עה בש 17/09/2021 בתאריך 

 09-7774158במחלקת משאבי אנוש פרטים נוספים ניתן לקבל 
 

 .ייענו לא ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים פניות
 .מיון למבחני מועמדים לזמן הזכות את לעצמה המועצה שומרת

 .גבלויות העומדים בדרישות התפקיד, יתרון לאנשים עם מומשרה מיועדת לגברים ונשים כאחדה

 
 
 ברכה,ב

 לין קפלן       
  ראש המועצה    
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