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מכרז פנים/חוץ מס' 02/2019
עיריית הרצליה  -אגף שירות ,ארגון ומינהל

דרוש/ה :ראש/ת מינהל נשים
תיאור התפקיד:
 אחריות לקידום מעמד האישה בשלושה מישורים :
 הפניה לסיוע משפטי בכל הנוגע לזכויות נשים בעבודה ,במשפחה ובחברה. יזום סדנאות וקורסים לקידום נשים והעצמתן בתחומים שונים (ובפרט בתחום התעסוקהוהעצמאות הכלכלית של נשים)
 פעילות להעלאת המודעות לנושא מעמד האישה בחברה והפצת מידע בנושא (ארגון אירועיםוהפקת פרסומים שונים)
 בניית תכנית עבודה שנתית של המינהל בשלושת המישורים הנ"ל ובהתאם לכך את הצעת התקציב
השנתית ,הוצאת התכנית לפועל תוך שיתוף פעולה עם גורמים שונים בקהילה ובכלל זה גופים עירוניים
ומחלקות העירייה השונות ,ארגוני נשים ,ארגונים חברתיים ,משרדי ממשלה וכיוצ"ב
 מתן שירות איכותי לעובדות העירייה ולתושבות העיר
 כפיפות :סמנכ"ל בכיר

דרישות התפקיד:
תנאי סף:
השכלה
 תואר אקדמי מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג ,או שקיבל הכרה מהגף להערכת
תארים אקדמאיים מחו"ל (לימודי מגדר/מנהל ציבורי /משפטים /תואר שני  -יתרון)
או
השכלה תורנית *
או
הנדסאי או טכנאי רשום ( רישום בפנקס ההנדסאים/טכנאים) ,בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים
והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג2012-
ניסיון מקצועי
 עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית  -ניסיון מקצועי או מעשי מוכח של ארבע שנים
בתפקיד ניהולי או ציבורי או בעיסוק בתחומים הנוגעים למעמד האישה
 עבור הנדסאי רשום  -ניסיון מקצועי או מעשי מוכח של חמש שנים בתפקיד ניהולי או ציבורי או
בעיסוק בתחומים הנוגעים למעמד האישה
 עבור טכנאי רשום  -ניסיון מקצועי או מעשי מוכח של שש שנים בתפקיד ניהולי או ציבורי או
בעיסוק בתחומים הנוגעים למעמד האישה

כישורים ודרישות נוספות:
 רמת מחויבות גבוהה לקידום שיווין בין המינים
 הכרות עם הגופים הממשלתיים והפרטיים הפועלים בנושא קידום מעמד האישה
 יכולת מוכחת בהבניית תכנית עבודה שנתית הכוללת פעילויות מגוונות לכל קשת הגילאים
 יכולת מוכחת לעבודה בשיתוף אגפי העירייה השונים (בדגש על חינוך ורווחה)
 יכולת מוכחת לעבודה עם מתנדבים והמגזר השלישי
 יחסי אנוש מעולים ,מוכוונות שירותית גבוהה
 עברית ברמה גבוהה ,כושר ביטוי בכתב ובע"פ
 אמינות ודיסקרטיות
 ייצוגיות ,יכולת הובלה ,יוזמה ויצירתיות
 נכונות לעבודה מאומצת גם בשעות בלתי שגרתיות
היקף המשרה100% :
דרגה 39-41 :בדרוג המח"ר או בדרוג מקביל
תיתכן העסקה בחוזה מיוחד

*

רשאי להגיש מועמדות למכרז שבנדון מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות ( לעניין השכלה תורנית )
ובתנאי שעומד ביתר תנאי הסף שבמכרז :
תעודת סמיכות לרבנות ( "יורה יורה" ) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
א.
ב - .אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות לאחר גיל 18
 מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראלשתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות ,מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש,
רח' בן גוריון  22הרצליה ,בפקס  09-9529143או במייל michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום .18/02/2019
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים ,וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה

