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 6/22 מנהל יחידת קידום ורישוי עסקים
 

 מנהל רישוי עסקים ברשות המקומית  :תיאור המשרה

 משרה  50% :העסקה היקף  

 .או דירוג הנדסאים  37-40או מח"ר  7-9מנהלי  :דירוג ודרגה

 .מנכ"ל הרשות המקומית :כפיפות

 

 תיאור תפקיד 
 .ברשות בהתאם לתנאים, לתקנות ולחוקי עזר עירוניים 1968 -הפעלת חוק רישוי עסקים תשכ"ח

 עיקרי התפקיד
 .ניהול היחידה לרישוי עסקים .1

 .ת רישיון עסק ניהול הליך קבל  .2

 .פיקוח על פעילות העסקים בהתאם להוראות הדין הקיים ולחוקי עזר עירוניים  .3

 .הטמעת הצעדים לרפורמה ברישוי עסקים  .4

 

 תנאי סף 

 : השכלה ודרישות מקצועיות
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל   .1

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון לתואר אקדמי בתחומים   הכרה

 .הבאים: מינהל ציבורי, הנדסה, תכנון ערים, אדריכלות, או איכות הסביבה 

 או 

נדסאים והטכנאים המוסמכים,  הה  לחוק  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

 ..יתרון להנדסאים או טכנאים בתחומים לעיל   2012 - התשע"ג

 או 

 תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל 

 או 

  18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

לול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית  שלוש בחינות לפחות מתוך מכ ומעבר 

 .הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(  לישראל)שתיים משלוש 

 .המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי רישוי עסקים, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו  .2

 .עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שמועסק בחוזה אישי
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 דרישות ניסיון 
 ' רשות מקומית ברמה ג

 עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל : ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות 

 ,באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה , תברואה 

 פיתוח תשתיות, תכנון עירוני. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם תחום 

 .השלטון המקומי

עבור הנדסאי רשום : שנות ניסיון מקצועי באחד או יות ר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות  

 , פיתוח הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה 

 עסקי או פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם תחום השלטון 

 . המקומי 

 עבור טכנאי מוסמך: שנות ניסיון מקצועי באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות 

 , פיתוח עסקי או הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה 

 . פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם תחום השלטון המקומי 

 

 .לא נדרש  – ניסיון ניהולי ברשות מקומית ברמה ג' 

 

 דרישות נוספות
 . עברית ברמה גבוהה  – שפות  ▪

 .office היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב  ▪

הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  העדר  -רישום פלילי   ▪

 .. שאלון היעדר ניגוד עניינים2001  - במוסדות מסוימים, תשס”א

 .כישורים אישיים: כושר ביטוי בכתב ובע”פ, יכולת לקיים תקשורת טובה עם צוותים מקצועיים  ▪

תקשורת בינאישית טובה,   אמינות ומהימנות ,עמידת בלחצים, יכולת למידה עצמית, ייצוגיות, 

 .יכולת טיפול במספר נושאים במקביל 

 

 

 

על המועמדים להגיש קורות חיים+ אישורי השכלה + אישורי ניסיו ן והמלצות+ שאלון ניגוד עניינים+  

 .תעודת יושר מהמשטרה

 

 בצירוף  diab@jatt.muni.il  הצעות מועמדות יש להגיש למנהל יח' ההון האנושי , ידנית, במייל

mailto:diab@jatt.muni.il
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 בשעה 18/04/2022מסמכים ותעודות השכלה המעידים על הכישורים הנדרשים עד יום חמשי , 

14:00 

 

 .הצעות שיוגשו מעבר למועד זה ייפסלו 

 

 עדיפות תינתן לבחירת מועמדים בעלי מוגבלות למשרה הנדרשת *

 

 ,א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה   174: בהתאם להוראות סעיף הערה

 מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציבור 

 .יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה

 .לגברים ונשים כאחד ,המכרז מתייחס   1988 -בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 

 

 


