
 

 

  פיתוח עסקיהאגף ללחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר דרוש/ה מנהל/ת 
 עמק חפר פארק התעשיותומנהל 

 :תיאור תפקיד
 

 .גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות החברה הכלכלית בתחום שעליו מופקד המנהל
 .תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של האגףהגדרת מטרות,  .1
 .פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף .2
 ניהול צוות העובדים באגף. .3

 
הרשות המקומית ומשרדי הממשלה.  ,מול היזמים הקיימים והפוטנציאליים פארק התעשיותניהול 

 :עיקרי התפקיד
 פארק התעשיותשיווק  .1
 פארק התעשיותניהול ותחזוקה של  .2
 פארק התעשיותקידום ופיתוח  .3

 
 תחומי אחריות:

 הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של האגף .1
 .הגדרת מטרות האגף תוך שימוש בסטנדרטים ספציפיים וברי מדידה (א
 ניסוח תכנית פעולה הכוללת מטרות ויעדים, אמצעים למימושם, תחומי אחריות ומערכת (ב
 .בקרה (ג
 .הצגת מדיניות החברה לעובדי האגף (ד
 .הנחית עובדי האגף בנוגע לגיבוש תכנית העבודה, כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדי ביניים (ה
 .עדכון מטרות תכנית העבודה בהתאם להתפתחויות (ו

 פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף .2
 .מיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת האגף (א
 .נה האגף, כולל חלוקת אחריות וסמכויותהגדרת מב (ב
 .הגדרת מדדי ביצוע (ג
 .הקצאת משאבים וכלים נוספים הדרושים לביצוע עבודת האגף (ד
 .פיקוח על התקדמות בביצוע התכניות (ה

 ניהול צוות העובדים באגף .3
 .הנחיית עובדי האגף בביצוע המטלות (א
 .וידוא ביצוע ההנחיות (ב
 .מתן משוב לעובדי האגף (ג

 עסקי פיתוח .4
 .ייזום מקורות הכנסה עצמיים (א
 .שיתופי פעולה עם המגזר הפרטי והציבורי (ב
 ת.פרויקטים מניבים, יזמות וחדשנויצירת  (ג
 .אזורי תעסוקהובדגש על קידום תעסוקה ו זמויות בשיתוף היישוביםצירת יי  (ד

 העסקים מינהלת .5
אמה מלאה ייזום, ליווי, עידוד וסיוע לעסקים קיימים ופוטנציאליים ברחבי עמק חפר, בהת (א

 עם מדיניות המועצה והישובים ולצביון של העמק. 
 הגדלת מגוון השירותים של המגזר הפרטי לתושבים ולאורחים, פיתוח מקומות עבודה.  (ב
 סיוע בתחום התיירות והתחבורה הציבורית הגמישה. (ג

 



 

 

 פארק התעשיותניהול  .6
 גינון, תחזוקה וכו'.אחריות על תחזוקת התשתיות וחזותו כולל בהיבטי ביטחון, ניקיון,  (א
 ייזום וגיבוש תכניות לשיפור הפארק ויישומן. (ב
 תיאום פעולות הנדסיות ואחרות של היזמים, של הרשויות ושל כל גורם אחר הפעיל בשטח. (ג
 פיקוח על עבודות הפיתוח והתשתיות בפארק. (ד
 אל מול השלטון המרכזי והמקומי. התעשיות פארקייצוג הצרכים השוטפים של  (ה
 אודות העסקים הפועלים בפארק. וש במאגרי מידעיצירה ושימ (ו
 תחומיות.-עבודה אינטגרטיבית בסוגיות רב (ז
 ניהול תקציב. (ח
 ראייה מערכתית ורב מגזרית ויצירת שיתופי פעולה מורכבים. (ט
 יכולת בניית תהליכים ארוכי טווח. (י

 איתור ומשיכת יזמים פוטנציאליים. (יא
 ורישיון עסק. ליווי היזמים בתהליכי התכנון לקבלת היתר בנייה (יב
 פארק התעשיות.עמידה בקשר שוטף עם היזמים והעסקים הפועלים ב (יג
 גורמי האכיפה ברשות המקומית ואחרים. ליוויתיאום ו (יד

 
 מנכ"ל החברה הכלכלית. :כפיפות מקצועית ומנהלית

 
 תנאי סף:

 
 : השכלה

הכרה מהמחלקה שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל - בעל תואר אקדמי
יתרון לתארים בתחומים הבאים: תכנון ערים, מנהל ציבורי או  .להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 .מדיניות ציבורית, כלכלה, גיאוגרפיה והנדסת תעשיה וניהול
 

 . 7/27התשע"ג  לחוק ההנדסאים והטכנאים והמוסמכים, 33או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 
 

 .כות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראלאו תעודת סמי
 

ומעבר שלוש  21או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 
בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו 

 והיתר(. בדיני שבת ודיני איסור 
 

 : מקצועי ניסיון
שנים לפחות בניהול, ייזום  5ניסיון מוכח של עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: 

 .שנים 4. לבעלי תואר שני יידרש ניסיון כאמור של בתחום העיסוק הרלוונטי והפעלת פרויקטים
 .עבור הנדסאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי
 .עבור טכנאי רשום: שבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי

 
 ניסיון ניהולי:

 .שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה
 
 



 

 

ראש גדול, בעל/ת כושר ביטוי גבוה, שירותיות, אחריות, יחסי אנוש יכולת ייזום, : כישורים אישיים
יכולת עמידה מול קהל, אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, קפדנות  ,מעולים, ייצוגיות

, בעברית ודייקנות בביצוע, כושר למידה, ארגון וסדר, מרץ ופעלתנות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ
 .ובאנגלית

 
ום יכולת קבלת החלטות, כושר עבודה בצוות, יכולת תיאניהל צוות,  תכונות הנדרשות לביצוע התפקיד:

ארגון ותכנון, פיקוח ובקרה, יכולת עבודה מול עסקים, ציבור, קהילה, גורמי שלטון וארגונים שונים, 
 התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות עצמאית.

 
 נהיגה. . רישיוןובטלפון נייד חכם, אופיס –שליטה מלאה בתוכנות המחשב  כשירות מקצועית:

 
 יתרון. – וערבית , אנגליתעברית ברמה גבוהה: שפות

 
 100%: היקף משרה

 
כיום  –החברה הכלכלית משרד הפנים ונהלים המאושרים של בהתאם לתקנות השרות הציבורי ול  שכר:

   .(אחוז משכר בכירים בחברה 60) ש"ח ברוטו לחודש 17,500-כ
 

 צמוד.עפ"י נהלי החברה. רכב : תנאים נלווים
 

מחייבת חתימה על חוזה מנוסח מראש ע"י  המשרה נדרשת לזמינות מיידית. מיועדת לנשים וגברים כאחד.
 משרד הפנים.

 
 

 או במייל לחברה הכלכלית  09-8947396לשלוח לפקס' מס'  ישקורות חיים בצירוף המסמכים 
sophie@hefer.org.il בצהרים 0012:בשעה  2021-03-07 לתאריך עד . 
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