لجنة المناقصات

مناقصة قوى عاملة 02/2019
رئيس مجال الصناعة والتوظيف وريادة األعمال،
سلطة لتطوير الجليل

تتوجه لجنة المناقصات التابعة لسلطة لتطوير الجليل بهذا إلى مقدمي العروض الذين يستوفون شروط المناقصة لوظيفة رئيس
مجال الصناعة والتوظيف وريادة األعمال في سلطة لتطوير الجليل.

 .1تشمل النشاطات:
 .1الصناعة  -مراقبة الوضع في المناطق الصناعية في الجليل ،وتشجيع فرص لنقل مصانع ،وإدارة عمليات عمل
في المكتب مقابل وزارة االقتصاد ومختلف الوزارات الحكومية العاملة في مجال الصناعة.
تطوير المجمعات الصناعية – قيادة التفكير حول االجتماعات المنهجية مع مديري المجمعات من أجل توليد حوارات
مشتركة ومراقبة وتحليل دراسات الوضع ،مع نظرة ثاقبة على أهمية القطاع الصناعي للجليل.
 .2مبادرة  -مزامنة وتنسيق وإدارة االتصال مع جميع العوامل ذات الصلة في منطقة الجليل ،والذين يتعاملون مع
المبادرات ،وتشجيعها ،تنميتها و  /أو المساعدة المالية .خلق مجموعة من الجهود والموارد من أجل النجاح وتنفيذ
أكبر عدد ممكن من المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة مع فرص كبيرة للنجاح .كل هذا من منظور تشجيع
في التوظيف وخلق عدد كبير من المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة المتينة اقتصاديًا إلى جانب المصانع
الكبيرة.
 .3ترويج وتسويق نظم المعلومات للمنظمات  -تعزيز نظام االقتصاد المحلي مع تسجيل وتسويق المنظمات
والمصالح التجارية الستخدام النظام.
 .4التوظيف  -تزامن وتركيز وإدارة العالقة التي تتعامل مع التوظيف ،مثل مكاتب التوظيف ،وسلطة تشجيع
التوظيف ،وبرامج العبور ،ومراكز الشباب وغير ذلك ،لصياغة خطط شاملة للجليل إلى جانب خطط محددة
إقليمية .وفقًا لالحتياجات التي تنشأ في المنطقة و  /أو التي تحددها السلطة .مرافقة معارض العمل القائمة/
المبادرة بإقامة معارض عمل .مسؤولية عن موضوع "مطلوب عمل" على موقع االنترنت.
 .5الجودة والتميز في الصناعة  -مواصلة التعاون مع الجهات المسؤولة عن المشروع من أجل تحديد وتوفير أكبر
عدد ممكن من المصانع الصغيرة والمتوسطة مع معيار الجودة لجعلها أكثر احترافية.
 .6إدارة التعاونات  -تشجيع والحفاظ على عالقات عمل وثيقة مع مديري المجاالت في السلطة من أجل دراسة جودة
المشاريع المشتركة.
 .7الموائد المستديرة (االجتماعات)  -إضفاء الطابع المؤسسي على الموائد المستديرة على األقل مرة واحدة كل
ثالثة أشهر مع أصحاب المصلحة في كل واحدة من المجاالت ،بمرافقة المدير العام أو نائب المدير العام وممثل
من وزارة تطوير النقب والجليل ،من أجل معايشة الواقع ،وخلق التعلم من المشاركون ،وتحليل الحاالت واتخاذ
القرارات بشأن المبادرات ،المهام والمشاريع ذات الصلة.
سيكون رئيس المجال خاضع مباشرة ً للمدير العام للسلطة وسيبلغه عن أنشطته .كذلك ،سيتعين عليه إدارة واجهات العمل
مقابل رؤساء األقسام في وزارة تطوير النقب والجليل.

 .2حجم التعاقد:
أ.
ب.
ج.

دوام كامل.
الراتب األولي  8,500ش.ج .إجمالي لوظيفة بدوام كامل.
التعاقد باتفاقية شخصية.

 .3الشروط األولية /المهارات المطلوبة
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.
ط.
ي.

التعليم :لقب أول أو هندسي في إدارة األعمال أو االقتصاد أو العلوم االجتماعية أو الصناعة واإلدارة .لقب إضافي
أفضلية أخرى.
تطبيقات الحاسوب :مجموعة  ،Officeتحكم ممتاز في .PP ،Excel
اللغات :العبرية واإلنجليزية بمستوى جيد جدًا.
الخبرة المطلوبة  -خبرة سابقة في المجاالت التالية :ريادة األعمال ،إدارة النظم أو االقتصاد (دراسة االستعداد
والجدوى االقتصادية) ،أو خبير في سوق العمل.
التواصل بين األشخاص :القدرة على االستماع ،ومعالجة المعلومات أو الرسائل ،وعرض موقف ،حجة ،أو موضوع
بطريقة واضحة ودقيقة تجمع بين الحزم والحساسية أمام اآلخرين.
القدرة التسويقية :القدرة على اقتراح وجذب االهتمام واإلقناع وإكمال صفقات بيع منتجات وخدمات وأفكار.
القدرة على األداء :لديه القدرة على تخطيط وصياغة وتقديم األهداف والمعايير المطلوبة لألداء الكامل والجيد للمهام،
مع التركيز على المسؤولية الشخصية والجماعية إلنجازها.
االلتزام باألداء :القدرة على تحقيق نتائج ،واالمتثال الكامل لألهداف حتى عند وجود صعوبة و  /أو تعقيد.
متنقل (صاحب السيارة).
من سكان الجليل.
اإلعالن موجهة للنساء والرجال على حد سواء.

 .4تقديم العروض
يجب وضع المغلف مع سيرة ذاتية  +توصيات ( 2على األقل)  +شهادات التعليم  +تفصيل الخبرة وهي مغلقة وموقعة،
حتى موعد أقصاه  02.07.2019الساعة  14:00في صندوق مناقصات سلطة تطوير الجليل في المنطقة الصناعية بار
ليف ،الحروب ( ,1مقابل مكتب يديعوت أحرونوت).

يتوجب على كل مقدم عرض تقديم صفحة رؤية شخصية حول حالة الصناعة في الجليل من منظوره،
وأن يقدم صفحة الرؤية مع مستندات المناقصة على صفحة  A4خط  12على صفحة واحدة فقط.
عرض الذي لن يتواجد في صندوق مناقصات السلطة في الموعد األخير لتقديم العروض لن يتم البت فيه إطالقا.
يجب أن يسلم قرار لجنة المناقصات باختيار مقدم العرض الفائز خطيًا إلى جميع مقدمي العروض المشاركين في
المناقصة.
تحتفظ الهيئة بالحق في إلغاء هذه المناقصة في أي وقت.

مع االحترام،
شلومي أتياس
المدير العام لسلطة تنمية الجليل

