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 .אסטרטגי תכנון אגף ת/לתפקיד מנהלחיצוני מכרז 

 40/2019 מס'  מכרז 

 
 .אסטרטגי תכנון מנהל/ת אגף  –תאור המשרה 

 

  100% –היקף משרה 

 

 משרד הפנים. כפוף לאישורבבשכר בכירים  אישי  חוזה או +43-41דרוג המח"ר   –דירוג דרגה 

 

  ייה מנכ"ל העיר –כפיפות 

 

  –תיאור התפקיד 

 .תכנון אסטרטגי רב תחומי של העיר, בהלימה עם נתונים קיימים ותחזיות דמוגרפיות

 

 עיקרי התפקיד:

 .. מתן יעוץ אסטרטגי לראש הרשות והנהלת הרשותא

 .השונים ב. הכנת תכניות אסטרטגיות, בתיאום עם אגפי הרשות

 .ג. ריכוז מידע אודות תהליכי תכנון ופיתוח

 ידה לתכנון אסטרטגיד. ניהול צוות העובדים ביח

 

  –תנאי הסף 

 –השכלה ודרישות מקצועיות . 1

  להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה  בעל תואר אקדמי שני שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצהא.  

   ערים, מדעי המדינה, מדעי  אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון לתארים בתחומים הבאים: תכנון להערכת תארים     

 .ציבורית, כלכלה, סוציולוגיה או גיאוגרפיה הל ציבורי או מדיניותנהסביבה, מ     

 

 – . ניסיון מקצועי 2

 .האסטרטגיה והתכנון שנים בתחומי 3לפחות כחוקר אקדמי או ניסיון של  שנים 3נדרש ניסיון של      

 

 –דרישות נוספות . 3

  . הברמה גבוהואנגלית עברית  –שפות     

  office -היכרות עם תוכנות ה –יישומי מחשב     

 

 –בתפקיד  םהייחודיימאפייני העשייה . 4
 עבודה מול מאגרי מידע ומחקריים 

 ייצוג הרשות בפרומים מקצועיים מחוץ לרשות. 

 אייה סביבתית אינטגרטיביתר 

 

ו יש להוריד מאתר המעוניינים יוכלו להגיש את בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, שאלון מועמד/ת )אות

 משרות פנויות( תעודות  השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לדרישות התפקיד  – m.org.il-www.kהעירייה   

   ת משאבי אנוש,במחלק יפעת כצנלסוןלידי  גב'  17/11/2019 -העד 

 m.org.il-ifat@kאו למייל  6005248-08-פקס6485008-08-טל .  1עיריית קריית מלאכי, מרכז מסחרי 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

http://www.k-m.org.il/
mailto:ifat@k-m.org.il


 

 

  בס"דבס"ד

adam@k-m.org.il 

 08-8600524, פקס.   08-8500847, טל.  www.k-m.org.il,  20שד' בן גוריון ,1עיריית ק.מלאכי ת.ד 

  עיריית קרית מלאכיעיריית קרית מלאכי
 )מלאכי א',א'( "מלאכי "משא דבר ה' אל ישראל ביד

   כח אדםכח אדם

 

 

 

 

 

 בכבוד רב 

 אליהו זוהר 

 ראש העיר 


