
 
 

 

 ערי מצוינות' המכון לחקר השלטון המקומי באוניברסיטת תל אביב רשתתכנית ' מנהל/תה /דרוש

במימון קרן  מכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביבהינה תכנית המנוהלת על ידי ה 'רשת ערי מצוינות'

מהוה תשתית ומוקד לפעילות משותפת וחילופי ידע, לכל רשות מקומית, אשר  'רשתה' .טראמפ ובשיתופה

 מצוינות.עדי יהציבה יעדי מצוינות או הוכיחה מחויבות להקמת תשתית להשגת 

 היבטיהויהיה אחראי לניהול הרשת על כל  מנהל התכנית יהיה כפוף לראש המכון לשלטון מקומי

ברמה המוניציפלית בפרט לצד וברמה הארצית בכלל ישראל עם מערכת החינוך במעמיקה התפקיד מחייב היכרות 

 כמו כן נדרשת יכולת רתימת שותפים וגיוס משאבים., היכרות עם מערכות חינוך פורצות דרך בעולם 

 תחומי סמכות ואחריות

 גיבוש אסטרטגיית הרשת והתאמתה למציאות החינוכית המשתנה 

 וביסוס מעמדה כבית מקצועי עבורן תימת רשויות מקומיות לחברות ברשתר 

 כתיבת תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות 

 ניהול ממשקים ויצירת שותפות עם גורמים ממשלתיים 

 גיוס משאבים ממקורות עסקיים ופילנתרופיםניהול התקציב ו 

 ניהול תכניות ההכשרה של הרשת  

  המצוינות, התאמה והטמעה של הידע באסטרטגיית הרשתלמידה מהנעשה בעולם בתחום 

 סיון ומיומנויותינ

 היכרות טובה עם עבודת הרשויות המקומיות 

  יתרון -ניסיון בניהול מוסדות חינוך ו/או מחלקת חינוך חובה.  –חינוכית ניסיון בעבודה 

 ניסיון בפיתוח משאבים וניהול שותפויות 

 רופיה בפרטהיכרות עם המגזר השלישי בכלל ופילנת 

 יכולת ניסוח וכתיבה גבוהות 

 אנגלית ברמה גבוהה 

  יתרון - פוינט(-וורד, אקסל, פאוור -וכנות אופיס ברמת עבודה מקצועית מחשב גבוהות )תמיומנויות 

 השכלה אקדמית 

 תואר ראשון

 יתרון -אה/תעודת הכשרת מנהלים/תעודת הכשרה מחייבת מנהלי מחלקות חינוך עודת הורת

 יתרון -תואר שני 

 תכונות

 מנהיגות והובלה 

 יצירתיות, חשיבה מקורית וראייה רחבה 

 תקשורת בין אישית גבוהה וגמישות המאפשרת עבודה מגוונת עם קהלי יעד שונים 

 כושר ארגון וניהול, יסודיות והקפדה על פרטים 

 יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות 

 כושר למידה גבוה ומהיר 

  פ ובכתבבע" –כושר ביטוי מעולה 

 משמעת עצמית ויכולת לעבוד באופן עצמאי 

 יכולת לעבודת צוות ושיתוף גורמים שונים בעשיה היומיומית 
 

 אופן ההעסקה

 העבודה באוניברסיטת ת"א  

  100%היקף המשרה 

 מת גם בשעות אחה"צ והערבמאי של שעות העבודה וזמינות מסוינדרשת יכולת ניהול עצ 

 

 niraco1@gmail.comמתבקשים לשלוח קורות חיים לדוא"ל  כמתואר לעילרק בעלי כישורים ונסיון 

 

 .המכון יחזור רק למועמדים אותם מצא מתאימים 
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