
  Qiryat Gat Municipality of            ת                                       ג יריית קרייתע

 
 אגף משאבי אנוש

 
 36/2017מס'  פומבימכרז 

 אסטרטגי/ת בתחום איכות הסביבה מנהל/ת
 

 :אור התפקידית
 * אחריות על הובלת תהליכי תכנון אסטרטגיים באגף איכות הסביבה.

 משקים עם כלל אגפי העירייה.עבודה במ* 
 במערכות השונות. GIS* ריכוז ותיאום שכבות 

 * הגשת קולות קוראים וגיוס משאבים בתחום איכות הסביבה.
 * ניהול המידע והמערכות באגף.

 * ריכוז נתונים ואיסופם.
 * ניהול והובלת פרויקטים ייעודיים בתחום איכות הסביבה וקיימות והתייעלות אנרגטית.

 כלול וליווי פרויקטים בשיתוף החינוך בתחום איכות הסביבה.* ת
 * תכלול בין האגפים השונים ברשות, תיאום פגישות עם גורמי חוץ.

 בנייה ירוקה. בנושא * ליווי ופיקוח למול מנהל ההנדסה
 * הכנת דוחות ומעקב ביצוע על כל תחום איכות הסביבה באגף.

 * ניהול מערך הנתונים האגפי.
 תהליכי איכות. * ניהול

 .עדכון והטמעת תכנית אב* 
 * ניהול יחידת מערכות המידע.

 * תכנון עתידי והצבת יעדים להתפתחות.
 * ניתוח ביצועי הארגון ותכנון מהלכים עתידיים.

 * ביצוע כל מטלה נוספת הניתנת על ידי מנהלת האגף.
 

 :דרישות התפקיד
 : תומקצועי דרישותו השכלה

 או שקיבל הכרה  ,נרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוההתואר אקדמי שבעל * 
  התנהגות ארגונית, , באחד מהתחומים הבאים: מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ  
 ייעוץ ארגוני, מדיניות ציבורית, גיאוגרפיה, הנדסת תעשייה וניהול או מנהל עסקים.  
 

 : ניסיון נדרש
 .במגזר הציבורי ומי איכות סביבה/ ניהול אסטרטגי/הטמעת מערכות, רצויבתחמקצועי  שנות ניסיון 3 *

 * ניסיון בהטמעת מערכות מידע.
 

 דרישות נוספות:
 * רישיון נהיגה בתוקף.

 
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה. *
 * עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

 
 :ישייםכישורים א

, אסרטיביות, יוזמה, יכולת יכולת בינאישית גבוההסדר וארגון,  שירותיות, יכולת הובלה,  ייצוגיות,
עבודה בצוות ובאופן עצמאי, אמינות, יכולת תקשורת טובה ויחסי אנוש טובים, לחץ, במצבי  להתמודד

 .תיאום וקבלת החלטות
 
 
 
 
 
 



 
 : משרה מלאה.היקף משרה

  .יכות הסביבהמנהלת אגף א: כפיפות
    .+40 -38מתח דרגות  :תנאי שכר

 
 

הגשת מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים, שאלון אישי למשרה פנויה )אשר מצוי באתר העירייה(, 
או  4קומה  –במשרדי העירייה שבקניון לב העיר –תעודות והמלצות, יש להעביר לאגף משאבי אנוש 

מועמדות שתוגש ללא המסמכים  ,3/12/2017עד לתאריך  gat.muni.il-moriak@Qiryatבמייל: 
 הרלוונטיים לא תטופל.

 
 .16:00עד השעה  3/12/2017 ראשון, יום   מועד אחרון להגשה:

 .08-6874537  פקס:        08-6874521  לפרטים:

 

mailto:moriak@Qiryat-gat.muni.il

