יום שני  30ינואר 2322
עיריית אל טירה
מכרז פומבי למשרה פנויה
בהתאם לסעיף  0לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת העובדים) – תש"מ ,מכריזה בזאת עיריית
טירה על המשרה הפנויה כדלקמן:
מכרז מס' [ 30-2322משרות]
משרה

מנהל/ת יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבי□

דירוג ודרגה

דירוג מנהל מחלקה רשות רמה ב׳ בהתאם להנחיות משרד הפנים

היקף העסקה
סוג מכרז
תיאור התפקיד

011%
פומבי
סיוע לראש הרשות ולגורמי המקצוע במיצוי והרחבת הפוטנציאל
הכלכל' של הרשות וחיזוק יכולותיה למיצוי משאבי□ ,הגדלת
הכנסות ,וניהול אפקטיבי ויעיל של ההוצאות לצד קידום מהלכים
לפיתוח מנועי צמיחה של הרשות בפני עצמה וכחלק מתפיסה
אזורית מערכתית.
 0קידום וייעול פעילות הרשות המקומית בתחום הפיתוח
הכלכלי ומיצוי משאבי□;
.2פיתוח תפיסה של כלכלה מקומית וטיפוח קשרי הרשות ע□
המגזר העסקי ביישוב

כפיפות

 3שילוב התפיסה של פיתוח כלכלי אזורי ברשות המקומית.
גזבר הרשות

תנאי סף

השכלה
תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה
גבוהה .או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארי□ אקדמיים
בחוץ לארץ
או
בעל תעודת רואה חשבון בתוקף
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  33לחוק ההנדסאי□
והטכנאים המוסמכים ,התשע״ג2102-
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה׳•) לפי אישור הרבנות
הראשית לישראל או אישור לימודי□ בתכנית מלאה בישיבה
גבוהה או בכולל .שש שני□ לפחות אחרי גיל  01ומעבר שלוש
בחינות לפחות מתיד מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית
לישראל(שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור

ניסיון מקצועי

והיתר).
בעל תואר אקדמי כאמור או תעודת רואה חשבון בתוקף או
השכלה תורנית כאמור לעיל ניסיון של שלוש שני□ לפחות
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رقم
مناقصة
-2222
20

وصف الوظيفة

نسبة الوظيفة

مدير قسم التطوير
االقتصادي

%022

األجر

%03 - %03
من معاش مدير
عام البلدية

موعد أخير لتسليم
الطلبات
.21..11.11
الساعة 00:33

الطلبات تقدم عند المدير
العام
abedrk@tira.muni.il

مع االحترام,

المحامي مأمون عبد الحي
رئيس البلدية
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מס'

תאור משרה

אחוז
משרה

30-2322

מנהל יחידת
פיתוח כלכלי
ומיצוי
משאבים

%011

מועד הגשת
מועמדות
.213.12322
שעה .2:33

שכר

לבירורים לפנות ללשכת
המנכ"ל

 03%-03%משכר
מנכ"ל העירייה

abedrk@tira.muni.il

בכבוד רב,

מאמון עבד אלחי ,עו"ד
ראש העיר

