
  
 

 
 

 שבע בע"מ-ית לפיתוח בארהחברה הכלכל

 509/2020פומבי מס' ז כ"א מכר
 )מודעה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה(

 שבע-תפעול בפארק נחל בארת /מנהל :תפקידל

( הינה תאגיד עירוני כמשמעותו בפקודת החברה –בע"מ )להלן החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע 
למימוש יוזמות לביצוע פרויקטים עירוניים והוקמה כזרוע ביצועית של עיריית באר שבע, העיריות ו

 העיר.ופיתוח כלכליות שיביאו לקידום 

 .תפעול בפארק נחל באר שבעת /מנהלחברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת ה

 https://www.calcalit7.co.il/blank-4לפרטים נוספים אודות פארק נחל באר שבע: 

 תחומי אחריות 

 תפעולםאחראי על פעילויות עסקיות בפארק ו. 
  ואחזקתותפעולי השטח כלל האחראי על. 
  אחראי על מערך הביטחון והאבטחה בפארק כולל מערך טמ"ס

 )טלוויזיה במעגל סגור(.
 .מינוי למנהל אבטחת מידע 

  עירוני.המוקד מול האחראי מעקב ובקרה על פניות ציבור ותקלות 
  אתר הפארק וכואחראי על הנגשת מידע לציבור('). 

  משימות שוטפות בפארק.ומעקב ובקרה על משימות עובדים 
  למנהל הפארק.סיוע 
 המבוצעים בשטחי הפארק סיוע בקידום פרויקטים. 

 -דרישות התפקיד 

 תנאי סף

מי שהוא תושב ואזרח ישראל אשר מתקיימים בו התנאים המצטברים 
 הבאים:

מינהל לוגיסטיקה, בעל תואר אקדמי באחד מהמקצועות הבאים:  .1
, מינהל ציבורימשפטים, ראיית חשבון, תעשייה וניהול, עסקים, 

 הנדסת תעשיה וניהול., אזרחית הנדסה
בעבודה שוטפת בסביבת  שנים( שלוש) 3של לפחות מוכח בעל ניסיון  .2

 רשויות מקומיות / תאגידים עירוניים(המדינה / )ציבורית עבודה 
 תהליכי עבודה.בתחום ניהול, מעקב ובקרת 

שנים בניהול צוות עובדים/ות ( שלוש) 3בעל ניסיון מוכח של לפחות  .3
 .)ארבעה( עובדים 4לפחות  המונה

כישורים אישיים 

 ודרישות נוספות

  חובה. –רישיון נהיגה בתוקף 

  למעט עבירות שהתיישנו מועמד בעל עבר פלילי  –העדר עבר פלילי(
ו/או מועמד אשר מתנהלת כנגדו חקירה פלילית בתחומי או נמחקו( 

 ייפסל. –עיסוקיה של החברה 
  אישית.יכולת קבלת החלטות ומהימנות 

 .יחסים בינאישיים טובים 
 .קפדנות ודיוק בביצוע 
 .יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח 

 .ייצוגיות בפורומים מקצועיים 
 ת והיכרות עם תוכנoffice.  

  יתרון. –היכרות עם תוכנות ניהול פרויקטים 
 .גמישות בשעות העבודה ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות 
 

מינוי המועמד שיימצא מתאים יהא בכפוף לכללים בדבר איסור ניגודי 
עניינים ו/או העסקת קרובי משפחה החלים על החברה, בהתאם 

 להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים ועל פי כל דין.  
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תנאי היקף משרה, 

 וכפיפות העסקה

 100%היקף משרה: 

 .מנכ"ל החברהמשכר  30-40%, )בכירים( תנאי העסקה: חוזה אישי

 .למנהל פארק נחל באר שבעכפיפות: 

 הערות

מוזמנים להגיש מועמדים/ות העונים/ות לדרישות הנ"ל בלבד,  .1
, בצירוף קו"ח, המלצות, טופס הגשת מועמדותמועמדותם/ן על גבי 

במעטפה סגורה, עם  וכיו"בניסיון נדרש השכלה, בדבר אסמכתאות 
ציון מספר המכרז על גביה, במסירה ידנית לחברה הכלכלית לפיתוח 

  23/07/2020שבע, עד יום -באר 29שבע,  רח' גרשון דובינבויים -באר
 . 0015:שעה ב

על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה,  .2
בחו"ל, או אישור שקילות תואר מהגף להערכת תארים ודיפלומות 

אם הוא בעל תואר ממוסד לימודים להשכלה גבוהה -במשרד החינוך
בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפוף להוראות הדין 
 וכללי הגף להערכת תארים, לרבות הוראות נציבות שירות המדינה.

מועמד/ת שימצא מתאים למשרה המוכרזת, אפשר שיידרש לעבור  .3
 מבחן התאמה.

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון   .4
הזדמנות שווה לאישה החברה ועיריית באר שבע מעניקות נקבה. 

 ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה. 
בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה  .5

 לדיון.
         .08-6464965בטלפון  לפרטים נוספים ניתן לפנות ליעל .6

 

    

 

        ,ב ב ר כ ה                                                                                                               
 

  , מנכ"לשלומי קטרי        
 שבע בע"מ-החברה הכלכלית לפיתוח באר                                                                                    
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