
 

 

 כרמל( –לאיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה )שרון 

 דרוש/ה: 

   ניהול ההון האנושי מחלקת ת /מנהל
 

 נתוני המשרה  

 יחידה  

 ההון האנושי 

 היקף העסקה 

100% 

 תיאור התפקיד 

 ייעוד 

 על מערך ההון האנושי באיגוד בקרה ו פיתוח ,ניהול

 העיקריות  והמשימות הביצועים פירוט

באיגוד: גיבוש תוכניות עבודה, קביעת  תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי .1

 , ביצוע ראיונות חתך תקופתיים לעובדים וכד' דרתםנהלי עבודה והס

ניהול  , באיגוד עובדיםניהול תהליכי איתור, מיון וגיוס של עובד: הניהול מחזור חיי  .2

טיפול בסיום שיחות בירור ושימוע, ביצוע  ,איגודתהליכי קליטת עובדים חדשים ב

 .העסקת עובד באיגוד

שכר שנחתמים עם עובדי האיגוד,  י : פיקוח על הסכמ איגודניהול יחסי העבודה ב .3

 , המתבצע על ידי מנהליהםהאיגודפיקוח על טיפול בחריגות משמעתיות של עובדי 

 הישירים.

 הובלת פרויקטים לפיתוח מנהלים וסדנאות העצמה ושימור עובדים. .4

איתור ומיפוי של צרכי ההדרכה  ניהול מערך הכשרות מקצועי לעובדים:  .5

י השתלמויות באיגוד, תיאום הכשרות וארגון ימ וההשתלמות הדרושים לעובדים 

 וכד'

 ניהול תקני משאבי אנוש באיגוד: פיקוח על מצבת העובדים, ניהול תקני כ"א, וכד'  .6

 ניהול תחום רווחת העובדים בארגון .7

 בתפקיד  הייחודיים העשייה מאפייני

בודה עם ממשקים רבים , עיכולת ניתוח וקבלת החלטותיכולת בין אישית מצוינת,  

איזון  איגוד, ם בובדיהנחיה וליווי של מנהלים וע, בתנאי לחץ עבודה , וומחוצה ל איגודב

 לצרכי העובדים באמצעות התאמת פתרונות אפקטיביים האיגודבין צרכי 

 כפיפות  

 מנכ"ל האיגוד  

 תנאים מקדימים למינוי 

 השכלה   ידע והשכלה  

תואר אקדמי שנרכש במוסד   ת/בעל

המועצה להשכלה  המוכר על ידי

מהמחלקה   גבוהה, או שקיבל הכרה 

  להערכת תארים אקדמיים בחוץ 

 לארץ.

יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור  

באחד מהתחומים הבאים: משאבי  



 

 

, ייעוץ ארגוני,  שירותי אנוש/אנוש

פסיכולוגיה, לימודי  פיתוח ארגוני, 

ת הנדסעבודה, מדעי החברה, 

תעשייה וניהול או מנהל עסקים עם  

 התמחות בהתנהגות ארגונית

קורסים והכשרות  

 מקצועיות 

קורסים מקצועיים בתחום בנוסף 

 יתרון   –לתואר אקדמי 

 שפות  
 גבוהה מאוד  הברמ –עברית 

 ברמה גבוהה  –אנגלית 

 Officeידע מקצועי בתוכנות  יישומי מחשב  

 לא נדרש  תנאים נוספים למינוי  

 ניסיון מקצועי  

ההון  מחלקת ניהול ב שנים לפחות 3ניסיון מקצועי של 

ייעוץ ארגוני, ניהול מערך  ו : משאבי אנוש, פיתוחהאנושי

 גיוס מיון וקליטה, ניהול מערך הדרכה.

שנה לפחות של ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות  ניסיון ניהולי 

   ישירה

 מנהלה 

מועמדים העונים על דרישות המכרז יישלחו   .1

תעודות  ) בצירוף המסמכים הנדרשים קורות חיים

 (  ומסמכים המעידים על הלימודים והניסיון

נא לציין  . sc.org.il-michrazim@svivaלדוא"ל 

מייל את שם המועמד/ת ואת שם  -בכותרת האי

 המשרה.

  לנשים מופנה אך,  זכר בלשון נכתב המכרז

 .  כאחד ולגברים

איגוד ערים  ל  אישור מתן מהווה מועמדות גשתה .2

    . לחוק בהתאם המידע לשמירת כרמל-שרון

  מכרזים)  המקומיות הרשויות לתקנות בהתאם .3

 עדיפות תינתן(, 2021-פ"תש, עובדים לקבלת

 אם, ברשות הולם לייצוג הזכאית לאוכלוסייה

  דומים  כישורים ת/בעל הנה/הנו ת/המועמד

     . אחרים  מועמדים של לכישוריהם

  עם ת/מועמד, ולתקנות לחוק בהתאם, כן-כמו .4

 הנדרשות להתאמות ת/ זכאי תהא/יהא מוגבלות

 .לעבודה הקבלה בהליכי ה/מוגבלותו מחמת
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