מכרז פומבי מס'  30/2021לתפקיד מנהל/ת פרויקט בריאות השן בחברה העירונית לתרבות ,נוער ,ספורט
ונופש אשקלון בע"מ
תיאור התפקיד ותנאים:
התפקיד :מנהל/ת פרויקט בריאות השן
כפיפות :סמנכ"ל החברה
היקף משרה100% :
תנאי השכר :עצמאי נותן שירות לחברה העירונית.
תיאור התפקיד ותחומי אחריות:
א .ניהול פרויקט בריאות השן .
ב .ייזום והקמת פרויקטים נוספים בתחום בריאות הציבור והובלתם.
ג .ניהול מערך הרישום של הפרויקט.
ד .פיקוח ובקרה על פעילות הפרויקט.
ה .הדרכת הצוותים המועסקים בפרויקט.
ו .פיתוח תכניות חינוכיות והטמעתן.
ז .גיוס וניהול צוות עובדים.
ח .ליווי וניהול מערך כוח האדם בפרויקט.
ט .ניהול ופיקוח תקציב הפרויקט.
י .זמינות מידית לצוותים המועסקים בפרויקט.
תנאי סף:
על המועמדים לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
א .תואר אקדמי מוכר בישראל (תואר ראשון) ,יתרון יינתן לבעלי תואר שני ,ובעלי השכלה אקדמית בתחום
בריאות הציבור.
ב .ניסיון של ארבע שנים לפחות בניהול צוות עובדים.
ג .ניסיון של ארבע שנים לפחות בניהול פרויקט.
ד .ניסיון של ארבע שנים לפחות בהפעלת שרותי הדרכת תלמידים בתחום בריאות השן במערכת החינוך.
דרישות נוספות ,יתרון:
א .יכולת ניהול והדרכת עובדים.
ב .יכולת תכנון וארגון של סביבה חינוכית.
ג .יכולת ניהול מו"מ עם מוסדות וגורמים שונים.
ד .כושר ביטוי בכתב ובע"פ.
ה .ניסיון בניהול צוות רב מקצועי.
ו .ניסיון בניהול תקציב.
ז .שליטה ביישומי .office
ח .רישיון נהיגה.
אופן הגשת המועמדות:
• הגשת המועמדות למילוי המשרה תעשה עד ליום  09/12/2021בשעה  .13:00את המועמדות יש להגיש בצירוף
קורות חיים ,אישורים המעידים על ניסיון ,תעודות המעידות על השכלה/רישיון ,המלצות ממקומות עבודה
קודמים ,צילום תעודת זהות ,באמצעות דוא"ל batel@ironitash.org.il :בלבד .קיימת חשיבות רבה
להקפדה על צירוף כל המסמכים הנדרשים.
• בעת הגשת המועמדות יש לציין בנדון" :מועמדות לתפקיד מנהל/ת פרויקט בריאות השן" .פניות של
מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל ,לא תטופלנה ולא
תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
• איש הקשר בחברה לעניין מכרז זה :עטרה בת אל גואטה  -טלפון.08-6775409 :
• מובהר בזאת כי בכל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה .הזדמנות שווה ניתנת
לאישה ולגבר ,בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
בכבוד רב,
רונית מצליח
מנכ"ל החברה העירונית

