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 228/21מכרז חיצוני מס' 

 מנהל אגף אסטרטגי ולוגיסטי /יתלתפקיד סגן

 

 תיאור התפקיד:
ניהול תכנון וארגון העבודה ביחידות הרכש, האספקה )מחסני עירייה( והתפעול.                       

אחר תהליכי התקשרות, רכש ואספקה בהתאמה למדיניות הרשות. ניהול ובקרה הטמעה ובקרה 

אחר ספקים, קבלנים ונותני שירות בכל יחידות הרשות ויעדי התייעלות וחיסכון.                        

בקרה על תחום הלוגיסטיקה  מצאי ,מלאי מחסן , ורכבי עירייה בכל יחידות הרשות.                      

אחריות לוגיסטית לביקורי מכובדים ברשות, ישיבות מליאה, פגישות לשכה מיוחדות.                              

ניהול בקרה ופיקוח אחר שירותי התפעול של מבני העירייה השונים.                                                     

אמת לצרכים המשתנים.                                         הכנת תכנית עבודה שנתית מקושרת התקציב ומות

סיוע בהכנת תכניות אסטרטגיות, לוחות זמנים תכנון וביצוע תכניות עבודה.                                                    

                         ביצוע ומעקב אחר החלטות הנהלה, תכניות דמוגרפיות והתחדשות עירונית של הרשות.    

   ריכוז מידע אודות תהליכי תכנון ופיתוח.                                                                                        

             ריכוז נושאי הרגולציה הקשורים בתחום התפקיד.                                                             

פיתוח ממשקי עבודה שוטפים עם יחידות עירייה וגורמי חוץ רלוונטיים.                                                

כל מטלה אשר תוגדר ע"י ממונה ישיר .                                                                                         

הול משא ומתן לעמידה ביעדי הרשות בתחום האחריות.                                                     יכולות ני

     עבודה בסביבה ממוחשבת.                                                                                                        

 חירום.בעל תפקיד חיוני ביותר בשעת 

 השכלה:
בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה 

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.                                                                              

                                                                                                      או                                               

.     2012-לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

                                                                             או                                                                  

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

                                                                      או                                                                 

ומעבר שלוש  18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות אחרי גיל 

בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ]שתיים משלוש הבחינות 

    ני איסור והיתר [.יהיו בדיני שבת ודי

                                                                                              יתרון משמעותי. -תואר הנדסה תעשייה וניהול

 יתרון.–סיום קורס לוגיסטיקה 

 עברית, אנגלית. שפות:

                                                                    .          OFFICE -יישומי מחשב: שליטה מלאה בתוכנות ה

חובה.                                                                                         -שליטה בתכונת אקסל ברמה גבוהה 

 יתרון משמעותי. -היכרות עם תוכנות ניהול רכש ומחסן 

  ניסיון מקצועי:
                                                           –עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל 

ניסיון ברשות מקומית.                                          -שנים בתחום לוגיסטיקה/תפעול , יתרון 4ניסיון מקצועי של 

שנים בתחום לוגיסטיקה/תפעול ,                                                  5מקצועי של ניסיון  –עבור הנדסאי רשום 
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    ניסיון ברשות מקומית.                                                                                                         -יתרון

שנים בתחום לוגיסטיקה/תפעול ,                                              6של ניסיון מקצועי  –עבור טכנאי רשום 

 ניסיון ברשות מקומית.-יתרון

 

 ניסיון ניהולי:
שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.                                                                

 יתרון-עבודה ברשויות 

 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 
יכולת ירידה  ,יכולת ניהול משימות עצמית ועמידה ביעדים ,יכולת ניהול צוות וניהול פרויקטים 

רהיטות וכושר ביטוי גבוהים בכתב ובעל ,חשיבה יצירתית ,אמינות  ,לפרטים, ניתוח וקבלת החלטות 

יחסי  ,יכולת עבודה בתנאי לחץ ,רות ובאופן עצמאי יכולת לחקור וללמוד נושאים חדשים במהי,פה 

זמינות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות ובשעת  ,חשיבה וראייה מערכתית ,אנוש ברמה גבוהה מאד 

 חירום.

 משרה  100%: היקף משרה

 מנהל אגף אסטרטגיה   כפיפות:

   סגן  מנהל אגף  :מעמד

 משכר מנכ"ל. 50%ועד  35%שכר התחלתי עפ"י הסכם בכירים  שכר:

 

 בראש הדף  באמצעות טופס מקוון באתר, 12:00בשעה  2021י ליוב 30הגשת מועמדות עד לתאריך 

 .חובה לצרף אסמכתאות על עמידה בתנאי הסף 

                  .                                                                                                           קורות חיים -

 .תעודות השכלה-

–יון ניהולי ניס,היקף משרה,פירוט עיסוק בתפקיד אישורי העסקה הכוללים תאריכי העסקה מלאים 

 .בהתאם לדרישת המכרז

                  בקשות שתתקבלנה במשרדי אגף משאבי אנוש לאחר המועד האמור, לא תובאנה בחשבון. 

ד/ת כמי שלא מים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועככל שלא יוגשו המסמכים הנדרש

 עמד/ה בתנאי הסף.

 המכרז פונה לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.

 

 .אגף משאבי אנוש

 

 

 


