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 מנהל/ת אגף פיקוח וקידום עסקים./חיצוני לתפקיד מרכז פנימי
 .27/2020מס' מכרז: 

 
 .משרה 100% –היקף המשרה 

 
 .משרד הפנים חוזה בכירים בכפוף לאישור –דרגה דירוג 

 
  מנכ"ל העירייה.  –כפיפות 

 
 פיקוח וקידום עסקים.אגף  – אגף

 
 תיאור התפקיד: 

 ר והחלטות מועצת העיר בנוגע לפיקוח, ולעידוד וקידום עסקים בעירניהול ויישום מדיניות ראש העי

 
 עיקרי התפקיד:

 
 .גיבוש תכנית העבודה השנתית וביצוע בקרת תכנון מול ביצוע .1
 .ניהול תקציב האגף בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה .2
 .כתיבת מכרזים והכנת כתב כמויות הנדרשים למימוש פרויקטים המוגדרים באגף .3
רה על עבודת קבלנים תוך מתן מענה לספקים הפועלים בשוטף ובפרויקטים פיקוח ובק .4

 .בתחום
 .ניהול מערך הפיקוח העירוני והחנייה .5
 .ניהול תחום רישוי עסקים .6
 .ניהול מערך קידום עסקים .7
 .ניהול צוות העובדים כולל פיתוח אישי ומקצועי שלהם .8

 
 מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:

 ייצוגיות.א. 
 יות.שרותב. 
 שימוש בסמכות ובאסרטיביות מול בעלי עסקים. ג. 
 

 תנאי סף:
 :ודרישות מקצועיות השכלה

אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה  על תוארב .א
מהחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון לתואר אקדמי בתחומים הבאים: 

 ערים, אדריכלות, או איכות הסביבה.  מנהל ציבורי, הנדסה, תכנון
 או 

-לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 
 יתרון להנדסאים או טכנאים בתחומים לעיל.  2012

 או
 תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

 או
 ומעבר      18ת מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל בתכני אישור לימודים     
 מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש    שלוש בחינות לפחות מתוך     
 הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.     
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, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי רישוי עסקים .ב
 עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שמועסק בחוזה אישי. 

 
 דרישות ניסיון
 ניסיון מקצועי

שנים לפחות באחד  4ניסיון מקצועי של : כמפורט לעילעבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית 
או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח 

תשתיות, תכנון עירוני תעסוקה, פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון 
 והבנייה או היכרות עם תחום השלטון המקומי.

 
שנות ניסיון מקצועי באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות  5 :סאי רשוםעבור הנד

הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני תעסוקה, פיתוח עסקי או 
 בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם תחום השלטון המקומי.  פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון

 
שנות ניסיון מקצועי באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות  6כנאי מוסמך: עבור ט

הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני תעסוקה, פיתוח עסקי או 
 פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם תחום השלטון המקומי.

 
 ן ניהולי:ניסיו

 ניסיון של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה. 
 

 דרישות נוספות:
 עברית ברמה גבוהה שפות:

 . OFFICE-היכרות עם תוכנות ה יישומי מחשב:
 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון. רישום פלילי: 

 
רוף קורות חיים, שאלון מועמד/ת )אותו יש המעוניינים יוכלו להגיש את בקשותיהם למשרות בצי

( תעודות השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לדרישות  www.k-m.org.ilלהוריד מאתר העירייה  
לידי אורנית בן דוד באגף משאבי אנוש ,יום ה' ,יא' בחשוון תשפ"א  29/10/2020 -העד התפקיד 

  08-8600524-פקס 08-8500847-טל . 1עיריית קריית מלאכי, מרכז מסחרי 
  m.org.il-oranit@kאו למייל  

 מועמדים מתאימים בלבד יענו. המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
 
 

             
 ,בכבוד רב

 
 אליהו זוהר
 ראש העיר

 

mailto:oranit@k-m.org.il

