
 

 

 

 

   2021/60מכרז 

   בע"ממטה יהודה   –מרכזים כפריים ותעשייתיים פיתוח ה ללחבר

 כלכלי  פיתוחו אזורי תעשייה אגףת /מנהל  :דרוש/ה
 

 תיאור התפקיד: 
הכלכלי הפיתוח  בתחום  הכלכלית  החברה  מדיניות  של  וביצוע  ארגון  תכנון,  מטרות,  אזורי    הגדרת  וניהול 

 הכנת תכנית עבודה הכוללת מטרות ויעדים, תחומי אחריות ואמצעים למימושם.: תעשייה

 

: מיפוי כלל הפעולות הנדרשות  פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף וניהול צוות העובדים באגף

 התקדמות בביצוע התכניות. לביצוע עבודת האגף, הגדרת מבנה האגף, חלוקת אחריות וסמכויות, פיקוח על 

 

 התעשייה "הרטוב" וניהול אזורי תעסוקה נוספים שבאחריות החברה הכלכלית:  אזורניהול 

   .והפוטנציאליים, הרשות המקומית ומשרדי הממשלה  מול היזמים הקיימים ניהול אזור התעשייה  •

במגעם עם רשויות השלטון  : איתור ומשיכת יזמים רלוונטיים. ליווי היזמים  פארק התעשיות  שיווק •

בתהליך הקצאת המגרשים והקמת המפעל. הצגת עמדת מנהלת אזור התעשייה באשר להקצאת קרקע  

ליזם בפטור ממכרז בפני משרד הכלכלה. אפיון אזור התעשייה: גיבוש אסטרטגית שיווק וקריטריונים  

 ים באזור התעשייה. לאכלוס. יצירת מסד נתונים למעקב ובקרה אחר הליכי שיווק ואכלוס המגרש

ותחזוקה של   • גופי שלטון    –  אזור התעשייה ניהול  ייצוג הצרכים השוטפים של אזור התעשייה מול 

, מעורבות בתהליכי תכנון ופיתוח  מרכזי ומקומי, אחריות על תחזוקת תשתיות אזור התעשייה וחזותו

 .של אזור התעשייה מול גופי שלטון מרכזי  ומקומי תשתיות

  עבודה מול גורמי פיקוח והאכיפה במועצה ובעיריית בית  -  של אזורי התעשייהופיתוח  תכנון, קידום   •

 שמש להפעלת סמכותם באזור תעשייה, פיקוח על עבודות הפיתוח והתשתיות באזור התעשייה 

,  נוספים בתחומי הרשות  שייהוייזום וקידום אזורי תע    -   א.ת. קידום מיזמים ופיתוח עסקי בתחומי   •

 . נוגעים לפיתוח אזור התעשייהפתרון חסמים ה

יצירת מסד נתונים למעקב ובקרה אחרי הכלי שיווק ואכלוס המגרשים באוזר התעשייה, ריכוז כל   •

 הנתונים אודות המפעלים והעסקים הפועלים באזור.

 

 .  לחברה ולרשות ליצירת מקורות הכנסה עצמיים וקידום תב"עות , גיוס משאבים, תכנון, ייזום פיתוח עסקי:

הפרויקטים מבנים   ניהול  תיירות,  לוגיסטיקה,  מסחר,  תעשייה,  בתחומים:  החברה  של  ובפיתוח  שבביצוע 

 להשכרה ותשתיות.  

יצירת שיתופי פעולה עם המגזר הפרטי והציבורי לצורך קידום פרויקטים מניבים, יזמות וחדשנות בדגש על  

 עסוקה.  קידום אזורי ת

יהודה,   מטה  ברחבי  ופוטנציאליים  קיימים  לעסקים  וסיוע  וקידום  וליווי  הבירוקרטיים  בנושאים  טיפול 

)רשות   הממשלה  ומשרדי  המדינה  רשויות  מול  החברה  של  לפרויקטים  הקשורים  הסטטוטוריים  הנושאים 

 מקרקעי ישראל, משרד התיירות, משרד הכלכלה והתעשייה ועוד(. 

 



 

 

 

 

 : מחייבותדרישות סף 
 :רשאים להשתתף במכרז מועמדים העונים לקריטריונים המצטברים הבאים

שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה    בעל תואר אקדמי •
 להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.  

 שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.  -ניסיון ניהולי  •

פרויקטים. )לבעלי תואר שני  שנים לפחות בניהול, ייזום והפעלת    5ניסיון מוכח של    -ניסיון מקצועי   •
 שנים(  4ומעלה יידרש ניסיון כאמור בן 

 
 יתרון  –דרישות נוספות 

הכנסה   • מקורות  והגדלת  תעסוקה  אזורי  פיתוח  על  בדגש  מוניציפאלי  עסקי  בפיתוח  מוכח  ניסיון 
 לרשות. 

  פטים,כלכלה, מש : תכנון ערים, מנהל ציבורי או מדיניות ציבורית, יתרון לתארים בתחומים הבאים •
 .הנדסת תעשיה וניהול גיאוגרפיה,  

וגיוס   • וכו'(,  רמ"י, קק"ל, משרד הכלכלה,  )כגון:  המדינה השונות  רשויות  עם  בעבודה  מוכח  ניסיון 
 משאבים ממשרדי ממשלה, קרנות, וקולות קוראים. 

 יתרון לבעלי תואר שני, ולבעלי ניסיון בתחום החברות העירוניות.  •
 

 :כישורים אישיים
 

בכתב ובעל פה, כושר ארגון וניהול, יכולת הנעה וניהול צוות עבודה, ניהול והובלת    ביטוי מעולהכושר   •
 פרויקטים. 

 יתרון.   –: עברית  ברמה גבוהה, אנגלית וערבית שפות  •

 , יכולת בניית תהליכים ארוכי טווח. ראיה מערכתית ורב מגזרית ויצירת שיתופי פעולה מורכבים •
 

 : פרטים נוספים

 100%  - היקף משרה •

 מיידית  – תחילת עבודה •

 .החברהמנכ"ל  - כפיפות ארגונית •

 המשרה והאיוש כפוף לאישור של אגף תאגידים במשרד הפנים.  •

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לראיין רק את המועמדים המתאימים ביותר.  •

 יתכנו בחינות התאמה על ידי חברות מיון כח אדם.  •
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