
 
 

 
 

 מנהלת אזורי תעסוקה ועסקים

 החברה הכלכלית לפיתוח יהוד בע"מ

 רכז קשרי עסקים וקהילה 

 

 המשרה נתוני

 :תפקיד סוג

 רכז

 :ייעוד

המנהלת במענה מקצועי לבעלי  של היכולות חיזוק תוך  מונוסון-בעיר יהודהעסקים  ופיתוח סיוע בקידום

  עסקים חדשים בעיקר מתחום השירות והפנאי.העסקים ועידוד כניסה של בעלי 

 

 :אחריות תחומי

 הרשות ראש השירות של  לחזון קשרי הקהילה עם תחום העסקים בהתאם מיסוד .1

מונוסון וסיוע באיתור -איתור יזמים ומיזמים עסקיים אשר נכון וימקמו את עיסוקם בעיר יהוד .2

 למימוש הפוטנציאל.פרטים, נתונים ותיאום עם הגופים אשר נדרשים 

בנושאים השוטפים הקשורים בתפקיד ואחריות וחברות ליווי אישי ומתן פתרונות לבעלי העסקים  .3

 אזורי התעסוקה ועסקיםמנהלת 

כניסת של ייזום והפקת אירועי שיווק למתחם בפני קהלים עסקיים מוגדרים אשר אמורים לקדם את  .4

 . יזמים ומיזמים עסקיים לעיר

 . המנהלתיניות "דלת פתוחה" בפני ראש ניהול וארגון מד .5

 

 :בתפקיד הייחודיים העשייה מאפייני

 ;חברתית ומעורבות אכפתיות •

 ;שונים גורמים עם ומתן משא לקיים וכישורים יכולת בעל •

 ;ואסרטיביות מצוינים אנוש יחסי •

 ;גבוהה עסקית והבנה יכולת •

 ;ויצירתיות עצמאות •

 ;לחץ תחת עבודה •

 ;מענה ומתן צרכים וזיהוי אבחון יכולת •

 ;תכנים ופיתוח תהליכים הבניית יכולת •

 עבודה רבה בשטח •

 

 



 
 

 
 

 :כפיפות

 מונוסון-ראש מנהלת אזורי תעסוקה ועסקים בעיר יהוד

 בעירייה  שירותאגף בתחום השירות ליווי מקצועי 

 

 למינוי מקדימים תנאים

 :השכלה :והשכלה ידע

הכרה  שקיבל או ,גבוהה להשכלה ידי המועצה על המוכר מוסד אקדמי וארתעודת בגורות מלאה לימודים לת

מדעי החיים , מדעי המדינה ,   :הבאים מהתחומים באחד ,בחוץ לארץ אקדמיים תארים להערכת מהמחלקה

 עסקים מנהל לוגיסטיקה או

 .בתוקף נהיגה רישיון :מקצועיות והכשרות קורסים

 עברית, אנגלית עדיפות רוסית  :שפות

 

 :מחשב יישומי

 .ושימוש באינטרנט אופיס בתוכנות מלאה שליטה

 

 :ניסיון מקצועי

 ;חברתיים או/ו     פרויקטים יזמיים ו/או קשרי קהילה בניהול לפחות שנים שנתיים של ניסיון •

 ;תקציב בניהול לפחות שנתיים של ניסיון •

 כבעלים או כמנהלים של עסק מתחומי השירות, פנאי, בילוי קמעונאותניסיון של שנתיים לפחות  •

 .התעסוקה עולם עם היכרות לבעלי עדיפות •

 

 אופן העסקה :

 

 העסקה באמצעות חשבונית  -

עם אופציה להארכת ההתקשרות בעוד שתי תקופות התקשרות נוספות, של חודשים   12משך ההסכם  -

 חודשים נוספים לכל תקופה 12

 18:00עד  9:00| ימים ב' משעה  17:00עד   09:00ה' משעה , ג', ד, עבודה א'שעות  -

  13:00עד  09:00 שלושה שבועותיום שישי אחד ל -

 בחודש ע"פ אישור שעות נוספות  30אפשרות לעוד עד  -

 ₪ + מע"מ  11200שכר בסיס  -

 ₪ + מע"מ  60עלות שעה נוספת  -

 

 


