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  01/2017 מכרז חיצוני מספר

 מ דרוש/ה "בע חדרה  תיירותפיתוח ל חברהה נחלים -לנ.ח.ל חדרה 

 מנהל/ת בית מורשת לקהילה האתיופית 

 

שהינה חברה עירונית  (החברה -)להלן מ"בעחדרה  תיירותפיתוח ל חברהה נחלים - חדרה ל.ח.לנ

בית  –)להלן  לקהילה האתיופיתבית מורשת  ת/מנהל ה/דרושהמצויה בבעלות עיריית חדרה 

  .(המורשת

 התפקיד תיאור

 .שוטף של בית המורשתאחריות לניהולו ה -

 יות לניהול עובדי בית המורשת.אחר -

 כנית עבודה שנתית ויישומה בפועל.אחריות להכנת ת -

יות על שיווק בית המורשת לגופים עירונים, גופים תיירותיים חיצוניים, משרדי אחר -

 מקומיות, תאגידים ממשלתיים וכדומה.ממשלה, רשויות 

 העירייה והחברה לפיתוח תיירות )נחלים(.אחריות לניהול הקשר מול  -

 ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישות הממונה. -

 

 תנאי סף

 יהיה רשאי להגיש מועמדותו אדם העומד בדרישות הבאות:

 .מלאות שנות לימוד 12סיים  -

 .הבעל תעודת בגרות מלא -

 . אם שפת אמהרית דובר -

  .גבוה ברמה העברית השפה את דובר -

 בוגרת.  אוכלוסייה / קהילהבניהול פרויקטים שונים למול שנים לפחות  3ניסיון של  בעל -

השנים  10-היכרות מעמיקה עם הקהילה האתיופית ומתן מענה לקהילה במהלך ה -

 האחרונות. 

 . Office תוכנות, מחשב ביישומי שליטה -

 

 דרישות התפקיד

 יכולת הובלת צוות למימוש הפוטנציאל הגלום בבית המורשת.  -

 תודעת שירות גבוה. -

 .כושר התבטאות בכתב ובעל פה -

 טובים ושירותיות. אנוש יחסי -

  רבים. גורמים מול עבודה -

 .אישית ומהימנות אמינות -

 .לחץ תחת עבודה יכולת -

 מוסר עבודה גבוה.  -
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 חריצות. -

 סמכותיות. -

 יכולת ארגון ותכנון. -

 יוזמה ודייקנות בביצוע.  -

 יכולת ניהול מספר משימות במקביל. -

 עצמאית.  עבודה יכולת בעל -

 

יש להגיש כולל מס' טלפון, כתובת מייל, ומס' פקס( המלצות ותעודות רלוונטיות, ) קורות חיים

" בית מורשת לקהילה האתיופיתמנהל/ת מועמדות לתפקיד במעטפות סגורות, עליהן יצוין "

חדרה  21הנשיא במשרדי החברה בכתובת  12:00בשעה  9.8.17עד ליום ידנית בלבד  במסירה

)פניות שלא ימסרו ידנית כאמור  .5408022-077הגב' תמר גניש לפרטים נוספים  קומה ג' לידי 

 לא יידונו(.

 

 באתר האינטרנט של עיריית חדרה בכתובת ולקבל פרטים נוספים  כרזניתן למצוא את נוסח המ

www.hadera.muni.il  בכתובת אתר החברה או tour.city-www.hadera 

 

 

 מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.

 

 עו"ד מתניה כחלון

 מנכ"ל

 מ"בע חדרה  תיירותפיתוח ל חברהה נחלים

 

http://www.hadera.muni.il/
http://www.hadera-tour.city/

