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 כספים   היחידה:
 מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות תואר המשרה: 

)בכפוף לאישור המועצה    –  משכר מנכ"ל ברשות המקומית  30%  –   40%חוזה אישי  דרגת המשרה ודירוגה:  
 ומשרד הפנים(. 
 100% היקף המשרה:

 גזבר המועצה כפיפות: 
 

 : תנאי סף .א
  הכרה  שקיבל  או   ,גבוהה   להשכלה   המועצה   ידי   על  המוכר  שנרכש במוסד  תואר אקדמי :  השכלה

תעודת       או   .בתוקף  חשבון  רואה  תעודת  בעל  או   .לארץ  בחוץ   אקדמיים  תארים   להערכת  מהמחלקה
אישור לימודים בתוכנית    אולפי אישור הרבנות הראשית לישראל    ")יורה יורה ("סמיכות לרבנות  

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך    18לפחות אחרי גיל    שש שנים   ,מלאה בישיבה גבוהה או בכולל
  שבת   בדיני   יהיו   הבחינות  משלוש   שתיים(  לישראל  הראשית  הרבנות  שמקיימת  מכלול הבחינות 

 והיתר(.   איסור  ודיני 
 הסף יידרש לעבור מבחני מיון  עומד בתנאימועמד אשר  •

 : ניסיון מקצועי .ב
  לעיל   כאמור  תורנית  השכלה  תעודת   או   בתוקף   חשבון   רואה   תעודת  או   כאמור  אקדמי   תואר  בעל

כלכלי   והובלת  בגיבוש   לפחות  שנתיים  של  ניסיון לפיתוח  ומיזמים  ברשויות  -תכניות  חברתי 
  בעלי   בארגונים  או   ,עימם  בשיתוף  או   הממשלה   משרדי   מול  אחרים  ציבוריים  המקומיות או בגופים

   משמעותי;  היקף פעילות
 .כאמור  מקצועי  ניסיון  שנות  שלוש  –  רשום  הנדסאי     
 .כאמור  מקצועי   ניסיון   שנות  ארבע  –  רשום  טכנאי      
 :התאמות

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד  
שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה  

 .לעניין זה

 :ייצוג הולם

צוג הולם, אם המועמד הוא בעל  עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית ליי
 .כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

 

 :הגשת מועמדות
המועמדות התפקיד  טפסי  של  המפורטים  הסף  תנאי  המועצה  לרבות  של  האינטרנט  באתר  להשיג  ניתן   ,

 או במשרד מחלקת משאבי אנוש במועצה.   www.turan.muni.il המקומית טורעאן 
 

  05.12.2022הגשת מועמדות למשרה תוגש במסירה ידנית במחלקת משאבי אנוש עד ולא יאוחר מיום ב'    
 , בצירוף המסמכים שלהלן: 13:00עד השעה 

ניסיון מקצועי ותעסוקתי   • פירוט  )בצירוף אישורי עבודה מתאימים ומפורטים    –קורות חיים שיכללו 
 מפורטים ומדויקים(.כולל תיאור מהות ההעסקה ותאריכי העסקה 

)תעודות על השכלה רלבנטית, רישיון נהיגה בתוקף, המלצות     –תעודות המעידות על כישורי המועמד/ת   •
 וכיו"ב(.

 יש למלא טופס פרטים אישיים שניתן לקבל בלשכת מנכ"ל המועצה.   –שאלון למשרה פנויה  •

 בל בלשכת מנכ"ל המועצה. יש למלא את השאלון, שניתן לק  –שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים  •
 

לא יוזמנו לוועדת הבחינה מועמדים שלא צירפו את כלל האסמכתאות הנדרשות בכדי להעיד על דרישות  
  . הסף של התפקיד

 

 
 המכרז מופנה לנשים וגברים כאחד 

 
 בברכה ,

 מאזן עדוי
 ה ראש המועצ

http://www.turan.muni.il/

