
 
 

 

 

 
 

 חבל יבנה-איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד
 הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד

 מנהל/ת כללי/ת
חבל יבנה מזמין מועמדים מתאימים להגשת מועמדותם -איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד

 במשרה מלאה. כללילתפקיד מנהל 
 תיאור התפקיד:

וכלכלי של האיגוד, על פי מדיניות מליאת האיגוד ובהתאם לחוקים ולתקנות , מקצועי ניהול כללי
 החלים עליו ועל תחומי פעילותו, גיבוש תכניות אסטרטגיות, קביעת יעדים לפעילות האיגוד ומימושם.

 תחומי אחריות עיקריים:
 עפ"י מדיניות מליאת האיגוד ויו"ר האיגוד.ניהול כללי של איגוד הערים,  •
הכוונה והנחיה של הצוות המקצועי בהכנת תכניות עבודה למימוש התכניות האסטרטגיות  •

 ולעמידה ביעדים.
 .וארגונים אחרים הפועלים באזורמשרדי ממשלה , רשויות מקומיותפעילות האיגוד עם  תיאום •
 ד שיבטיחו ביצוע איכותי של משימותיהם.יצירת תנאים מקצועיים וסביבתיים לעובדי האיגו •
נקיטת כל הפעולות הנדרשות להבטחת שיפור מתמיד בפעילות האיגוד ובביצועיו המקצועיים  •

 והכלכליים.
 ניהול והנעת צוות העובדים המקצועי של האיגוד. •
 גיוס כספים ופיתוח משאבי האיגוד. הכנת תקציב, •
הסביבה והקיימות איגוד ולטובת שיפור איכות ייזום פרויקטים מקצועיים בתחום עבודתו של ה •

 ברשויות האיגוד.
 תנאי סף: – כישורים נדרשים

 בעל תואר אקדמי או השכלה המוכרת על ידי משרד החינוך כמקבילה לתואר אקדמי לעניין שכר. •
 עדיפות לבעלי תואר שני או שלישי באחד מתחומי הידע בהם עוסק האיגוד.

באחד או יותר מהתחומים הבאים: ניהול כללי,  או יותרשנים  7-כ שלניסיון תעסוקתי מצטבר  •
הכנה וניהול תקציב, ניהול כוח אדם, נושאים מוניציפאליים, , ניהול פרויקטים בהיקפים גדולים

עדיפות בתחום איכות הסביבה בדגש על תחום  ותכניות עבודה. בניית תכניות אסטרטגיות
 התעשייה, תכנון, פסולת וחינוך סביבתי.

או עובדים  10והובלה של צוות המונה , הנעה ניהול, הנחייה, או יותר. שנים 4-כ ניסיון ניהולי של •
 יותר.

 כישורים נוספים:
 יתרון מובהק לבעלי רקע השכלתי ומקצועי בתחומי הליבה בהם עוסק האיגוד. •
ומגוונים,  אמינות ויושרה גבוהים, יוזמה, יכולת ארגון וניהול בשקיפות ובשיתוף עם גופים רבים •

 סובלנות, דיוק ויכולת עבודה עצמאית.
 תקשורת בינאישית ויחסי אנוש ברמה גבוהה. •
 יכולת לנהל צוות קטן ומיומן בעבודה אינטגרטיבית ובאווירת אמון ושיתוף פעולה. •
 יתרון לידיעת השפה האנגלית. כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ. –שליטה מלאה בשפה העברית  •

אישי, קורות חיים בצירוף תעודות המעידות על השכלה, מסמכים המעידים על שאלון  אופן הגשה:
בית האיגוד, למשרדי ידנית או  jobs.igud@gmail.com ל לדוא" ניסיון מקצועי והמלצות יש להגיש 

 לידי מזכירת האיגוד.  12:00בשעה , 31.10.2021 אשדוד, עד ליום 2רח' יאיר  אריה קלנג
 .08-8519501טלפון לבירורים: 

 המנכ"ל כפוף ליו"ר ולמועצת האיגוד. הליך המינוי, תנאי העסקה וכפיפות:
 חוזה אישי, בכפוף לאישור משרד הפנים.

  ואינו מהווה מכרז.הליך מינוי המנכ"ל, סמכויותיו ותפקידיו כפופים להוראות  ולאישור משרד הפנים 
מיון מוקדם לבחירת המועמדים המתאימים ביותר, על סמך שקלול הנתונים הכלולים נקבע הליך 

, קורות החיים, האסמכתאות הנדרשות וההמלצות. המועמדים שיבחרו בתהליך המיון בשאלון האישי
המועמד שיומלץ על ידי ועדת האיתור יובא לאישור סופי המוקדם יזומנו לראיון בפני וועדת האיתור. 

 גוד. האיגוד רשאי שלא לבחור באף מועמד. במועצת האי
 נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
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