אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ
מזמין להגיש הצעות מחיר לתפקיד

פרויקטור/ית לפיתוח והקמת יחידה
לתכנון אסטרטגי ופיתוח כלכלי
אשכול נגב מערבי (להלן" "האשכול") הוא תאגיד אזורי שמניותיו מוחזקות ע"י תשע רשויות  -אופקים ,מ.א אשכול,
מ.א בני שמעון ,מ.א מרחבים ,נתיבות ,רהט ,מ.א שדות נגב ,שדרות ומ.א שער הנגב.
כחלק ממטרותיו ומפעילותו מקדם האשכול תפיסת פיתוח אזורי .במהלך השנה האחרונה נכתבה תכנית אסטרטגית
לקפיצת מדרגה אזורית המבוססת על מנופי הצמיחה הייחודיים למרחב המקומי ומפרטת את הדרכים למימושם
תוך יצירת ערך כלכלי וחברתי משותף לרשויות ולתושביהן.
האשכול מעוניין להתקשר עם פרויקטור/ית לצורך קידום יישומה של התכנית.
תיאור התפקיד:


הקמה והטמעה של אגף לתכנון אסטרטגי ופיתוח כלכלי באשכול :הגדרת חזון ,יעוד ,עקרונות עבודה ,שותפים
ותחומי עיסוק מרכזיים .על בסיס חיבור הפעילות הקיימת והמגמות שזוהו כרלוונטיות.



הובלת תהליך הרתימה של שותפים ובעלי ענין למימוש תכנית "קפיצת המדרגה האזורית" שגובשה באשכול:
עבודה צמודה עם הגורמים המלווים ,רתימת שותפים נוספים ,הקמת מספר "מנהלות משימה" וקידום
פרויקטים נבחרים במסגרתם.



ליווי וסיוע בבניית תכניות עבודה למיזמים בתחום וכלי בקרה על יישומם.



בניית תפיסת עבודה אזורית ופיתוח מיזמים ושירותים המקדמים כלכלה מקומית מקיימת ומחזקים את
הפעילות הכלכלית וכן את ההשפעה החברתית של עסקים קטנים ובינוניים במרחב.

היקף העבודה:
 05%משרה.
דרישות התפקיד:


עבודה במיקור חוץ -יכולת להגיש חשבוניות



השכלה -תואר ראשון (לפחות) בתחום רלוונטי לתפקיד



ניסיון קודם בהובלת תהליכים בארגונים של  0שנים לפחות – דגש על תהליכים אסטרטגיים



הכרות וניסיון בעולם התוכן של פיתוח חברתי -כלכלי



ניסיון והכרות עם התחום המוניציפאלי – יתרון



תקשורת בין אישית טובה  ,יכולת מנהיגות והובלה ,עבודת צוות



ניידות



מגורים באזור  -יתרון
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אמות המידה לבחירה:


 - 05%עמידה בתנאי הסף והתאמה לתפקיד



 - 05%הצעת המחיר
האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר.

מסמכים מבוקשים


הצעת מחיר



קורות חיים



תעודת סיום תואר



שלושה מכתבי המלצה

הערה :תחילת עבודה מידית.
את הצעת המחיר ,קורות החיים ומסמכים נלווים יש להגיש בדוא"ל לכתובת info@westnegev.org.il :עד
לתאריך  91///109/בשעה .00:55
בברכה,
אורי פינטו
מנכ"ל אשכול נגב מערבי
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