
 

 
 

 24/2022-מכרז מספר 

 המועצה האזורית מנשה )להלן : המועצה( מכריזה בזאת על משרה פנויה כדלקמן:

 רכז/ת יזמות ועסקים במרכז מעברים כרמל מנשה -דרוש/ה 

מרחב בשל תושבים פרטיים וקהילות  קטנים ויזמויותפיתוח וקידום עסקים מיטבי ליעוד התפקיד: לתת מענה 
בין בעלי עניין,  לטובת  וסנכרון, תוך איגום משאבים, שירותים במועצות האזוריות מנשה וחוף הכרמל הכפרי

 פיתוח כלכלי וטיפוח חוסן קהילתי יישובי ואזורי.

 תחומי אחריות: 

 אבחון וליווי אישי של בעלי עסקים הקטנים בישובים ומיפוי צורכיהם 

  הצורךריכוז הכשרות והדרכות מקצועיות לעסקים ע"פ 
 הקמה, פיתוח, ניהול ושימור של קהילות עסקים מקצועיות, ונטוורקינג 
  יצירת שותפויות לקידום העסקים והיוזמות במרחב 
 שותפות בהובלת מהלכים לקידום כלכלה מקומית במועצות 

  המידע וניתוח נתונים יבמאגרבאמצעים הדיגטליים, עדכון שוטף של הפעילויות. 

 ת התחום ביעדיםביצוע מעקב ובקרה לעמיד 

  בתהליכי למידה בתוכנית מעברים הארציתשותפות 
 

 חיצוני: סוג מכרז
 משרה  75%: היקף המשרה

 עפ"י הסכמים קיבוציים:  דירוג
 י: מייד כניסה לתפקיד
 21/6/2022: תאריך פרסום

  : צוות מרכז מעברים )ממשק צמוד עם עובדת קהילתית(עמיתים.  מנהלת המרכז: כפיפות ל

מחלקות / אגפים בשתי המועצות, בעלי תפקידים במועצות, חברה כלכלית, בעלי תפקידים בישובים, : שותפים
 יזמים ובעלי עסקים, סניפי מערך המעוף, גופים עסקיים. 

 דרישות תפקיד:

  חובה. -ניסיון מקצועי מוכח בעולם העסקים ו/או היזמות 

 לב טרום הקמת העסק או בשלב העסק הפעיל, תוך ניסיון בליווי ויעוץ אישי של בעלי.ות עסקים קטנים בש
 יתרון משמעותי. –הקשבה לצרכים, תמיכה, והכוונה 

  הכרות עם המרחב הכפרי בו פועלים העסקים הקטנים בישובים תוך ראיה קהילתית של בעלי עניין בתחום
 יתרון משמעותי. -העסקי / היזמות

 .שירותיות גבוהה, יחסי אנוש מעולים 
 ל עבודה עצמאית ובצוות, תוך הבנת מסגרת הפעולה במגזר הציבורי.יכולת גבוהה ש 
 .יכולות דיגיטליות ושיווקיות בפעילות השוטפת 

 .אישיות דינמית, ביצועית וגמישה, בעלת יכולת לרתום ולהוביל אנשים ותהליכים 
 חובה. -התפקיד דורש נסיעות בשתי המועצות, רכב 

 
 

תעודות  הצהרה על קרובי משפחה,מועמדים הרואים עצמם כעונים על דרישות התפקיד יגישו קורות חיים, 

. הגשת HRmichrazim@menashe.co.il : , לדואר אלקטרוניהכשרה מקצועית נדרשת אישורים והמלצות
לא יתקבלו פניות לאחר מועד זה. לא יטופלו פניות שלא צורפו להן כלל  .12:00שעה ב 5/7/2022המועמדות עד ליום 

לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן  המשויךתינתן עדיפות למועמד * המסמכים הנדרשים.
 הולם בקרב עובדי הרשות המקומית אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים

 מוגבלויות זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.מועמד/ת עם 

                            **המכרז כתוב בלשון זכר אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

 אילן שדה, ראש המועצה 
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