
 תושבים יקרים,
 הרינו להביא לידיעתכם:

בתאריך 31/1/2020 
תסתיים חלוקת תווי החנייה

 המרוכזת בבניין העירייה
נא הסדירו את רכישת התווים עד מועד זה והימנעו 

 מאי נעימויות הכרוכות ברישום דו"חות וקנסות.
שימו לב: החל מתאריך 2/2/2020 ניתן יהיה לרכוש 

את התווים במשרדי רשות החנייה בבניין העירייה

בשעות קבלת הקהל:
יום א': 18:30-16:00

יום ב', ג', ה': 12:30-08:30
בימים ד', ו' וערבי חג אין קבלת קהל

טלפון לבירורים:  04-6478972
 בברכה,

 עדי מלכה
ראש מינהל הכספים

20.12.2019 | ידיעות הגליל | 45 |

מובא בזה לידיעה כי כל תאגיד הפועל בתחום השיפוט
רווח,  למטרת  שלא  הציבור  לטובת  הגליל  נוף  עיריית  של 
,2020 לשנת  העירייה  מתקציב  תמיכה  לקבל  המבקש 
יגיש בקשה מתאימה לא יאוחר מיום 19.1.20 בשעה 12:00

את הבקשה יש להגיש על גבי טפסים מיוחדים שניתן לקבל 
אצל  מזכירת מנכ"לית העירייה הגב' איריס אדרי, בקומה 2,

 )בימים א'-ה' בשעות 08:00-15:00(
או בטלפון 04-6478825  

או להוריד מאתר האינטרנט העירוני.
כמו כן, ניתן לעיין בתבחינים לתמיכות באתר האינטרנט העירוני:  

/https://www.nof-hagalil.muni.il
על הבקשות להגיע פיזית או באמצעות אתר האינטנרט 

עד המועד האחרון להגשה. נא לוודא קבלת המסמכים. 
כל טענה בנוגע לעיכוב במשלוח לא תתקבל.

בקשה שתגיע לאחר המועד הנ"ל,  או שלא לפי הטפסים המתאימים, 
או שלא צורפו אליה המסמכים הדרושים לא תובא לדיון.

הודעה בעניין הגשת 
בקשות לקבלת תמיכות 

לשנת 2020  
מעיריית נוף הגליל

עיריית נוף הגליל

klilk@nallit.org.il :לברורים יש לפנות לכליל כנעני מרכז הוועדה במייל
או בטלפון: 04-6478969

עדי מלכה
גזבר העירייה וראש מינהל כספים

חוה בכר
מנכ"לית העירייה ויו"ר הועדה                       

לתיירות ניר דוד דרושים:

לעבודה מול סוכנים חברות, 
ארגונים ומוסדות.

 Tayarutnirdavid@gmail.com  קו"ח למייל

התפקיד כולל:
ניהול תיקי לקוחות משלב הדרישה ועד שלב הביצוע.

ביצוע תוכנית מכירות אישית עפ"י יעדים והגדלתן באופן מתמיד. 
טיפול בלידים.

ביצוע שיחות מכירה יזומות ללקוחות .
טיפוח ושימור קשר עם חוג הלקוחות והגדלת מעגל הלקוחות.

דרישות התפקיד:
- ניסיון במכירות )חובה(

- אסרטיביות רעב / מוטיבציה להצלחה.
- יושרה ואמינות.

- יכולת עמידה ביעדים.
- יכולת ניהול עצמית.

- משרה מלאה, שעות גמישות.
- שכר: בסיס + עמלות
- תחילת עבודה: מיידי

אנשי/נשות
מכירה

טלפונית

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

מכרז כ''א חיצוני  מס' 101/19

מכרז כ''א חיצוני מס' 102/19

 ,nof-haglil.muni.il המכרזים וטופס הגשות המועמדים מופיעים באתר הרשות
אותו ניתן להגיש בצירוף קורות חיים ותעודות מתאימות 

עד לא יאוחר מתאריך 2.1.2020 בשעה  10:00  

לבירורים יש לפנות לאגף ניהול הון אנושי בעירייה לגב' דיאנה ורור 
diana@nallit.org.il בטל. 04-6478952/809 או במייל

דרושים/ות

היחידה: אגף הרווחה והשירותים החברתיים
תואר המשרה: עו''ס/ית משפחה

דרגת המשרה ודירוגה: במידה והוא בעל מינוי לחוק הנוער/ סדרי דין  
וימלא גם תפקיד זה בנוסף לתפקיד עו"ס משפחה - מתח הדרגות יהיה ט' –ז' 

מתח הדרגות: י''א – ט'. 
היקף העסקה: משרה מלאה - 100%  

לתפקיד טכנאי/ת מחשבים
היחידה: אגף לניהול ההון האנושי ומערכות מידע

תואר המשרה: טכנאי/ת מחשבים
דרגת המשרה ודירוגה: מינהלי / טכנאים 

מתח הדרגות: 7-9 או 37-39     
היקף העסקה: משרה מלאה - 100%

לתפקיד עו''ס/ית משפחה

מנהל השיווק אחראי על גיבוש האסטרטגיה השיווקית של המכללה, בניית תכניות העבודה לשיווק 
ומכירות ומימושן. מחלקת השיווק נעזרת במערכות מחשוב ו- B.I. על מנת לקבל החלטות שיווק 

ומכירות המבוססות על נתונים.
באחריות המנהל למקסם את השימוש במשאבי הפרסום של המכללה, לנהל קמפיינים להרשמה 

למכללה תוך שימוש במגוון עולמות המדיה באופליין ובאונליין לשם הגדלת מספר הנרשמים למכללה 
והרחבת היתרון התחרותי שלה. המנהל עוסק ב- ניתוח שוק ומתחרים, אפיון תהליכי הרישום וממשקי 

 Marketing Automation, לקוח, מיצוי המתענינים לכדי נרשמים, הפעלת מערכות ממוחשבות לשיווק
שיפור נכסיות המותג, ורתימת שותפים .

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 תשע"ט ב' ניסן

 2019אפריל  07
 דרוש/ה

 

 יזרעאלשל המכללה אקדמית עמק  תחזוקה ובינויתפעול, מנהל 
 רקע:

 10ובו דונם  60 -כ  קמפוס האקדמית עמק יזרעאל נמצא בסמוך למושב תל עדשים, בשטח של
הינו . מתחם המעונות של המכללה אולמותכיתות ו 154 הכוללים מ"ר 45,000 -כ בהםומבנים 

 מ"ר. 11,000 -מבנים בשטח כולל של כ 9דונם ובו  25בשטח של 
 

 כללי:
התשתיות  ל תחזוקה ופיתוחע הכוללת הוא בעל האחריות הבינויתחזוקה וה תפעולמנהל ה

קידום  שדרוג, החלפת מערכות,ובניה  שלביצוע פרויקטים לרבות  ,מתחם המכללה והמעונותב
על תקינותם וכשירותם של מבנים ומתקנים, ציוד וא אחראי ה. וכו'נגישות, התייעלות אנרגטית 

  ומערכות שונות.
, חשמל, וביוב מים, , ניקיוןותחזוקת שבר ונעתתחזוקה מאחריות כוללת על למנהל התפעול 

חצרנות , פינוי אשפהו תברואהבטיחות, בטחון, מיזוג אויר, מעליות, מערכות בקרה, כיבוי אש, 
 נגישות. וחניות, כבישים ,וגינון
קשר עם גופי רגולציה הממונים על תחומי הוא נמצא בתקנות הרגולטור ותו נעשית על פי עבוד

 אחריותו.
מעבר לשעות העבודה מחייבת זמינות והגעה לקמפוסים בעת תקלה וביצוע עבודות יזומות גם 

 הפעילות הרגילות.
 

 דרישות התפקיד:
 חובה –תחום רלוונטי אחר ב הנדסאי/מהנדס חשמל או בניין או. 
 יתרון. –תואר ראשון 
 תעודות מקצועיות והסמכות בתחומי אחזקה ובטיחות יתרון לבעלי 
  חובה –באחזקת מבנים ומערכותיהם לפחות שנים  5ניסיון ניהולי של. 
  עובדים לפחות. 6ניהול צוות עובדים של בניסיון 
  הנעה וניהול עובדיםיכולת. 
 .יכולת תכנון וארגון גבוהה, ניהול תקציב, ביצוע ויישום תכניות עבודה 
 יכולת עמידה בלחצים בריבוי משימותו יכולת קבלת החלטות ופתרון בעיות. 
 ניסיון בעבודה עם ספקים ובניהול מו"מ. 
  טובההבנה טכנית ויכולת למידה.  
 אמינותיושרה ו. 
 ת אנרגיה גבוהה ומוטיבציה לתפקידרמ. 
 יוזמה וראיה מערכתית.  
 תקשורת בינאישית טובהו תודעת שירות גבוהה. 

 

למכללה האקדמית עמק יזרעאל

מנהל/ת שיווק

jobs@yvc.ac.il :קו"ח יש לשלוח למייל

- מודעה זו נרשמה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד -

דרוש/ה

תיאור התפקיד:
0 תכנון, פיתוח והובלת אסטרטגית השיווק הפרסום של המכללה.

0 בניה וניהול של תקציב השיווק והמדיה.
0 עבודה עם משרדי פרסום וניהול מו"מ עם חברות המדיה השונות.

0 ניהול קמפיינים דיגיטליים וברשתות החברתיות.
0 אפיון והטמעת מערכות דיגיטליות חדשות בתחום השיווק.

0 ניהול מקצועי של עבודת השיווק במרכז המידע ובמדור הרשמה ועמידה ביעדי המכירות והשיווק.
0 איתור קהלי יעד חדשים ושיווק/מכירות מוסדיות.

0 ביצוע סקרי שוק לתוכניות הלימודים על פי הצורך.
0 הובלה והפקה של אירועים שיווקיים גדולים.

0 הובלת פרויקטים ומשימות שונות שיינתנו ע"י מנכ"ל המכללה.

דרישות התפקיד:
0 השכלה אקדמית - תואר שני, רצוי בתחום השיווק/ מנהל עסקים.

0 ניסיון בניהול מערך שיווק – חובה.
0 ניסיון בניהול צוות עובדים של 5 עובדים לפחות.

0 הבנה עסקית רחבה, יוזמה וראיה מערכתית.
0 יכולת מנהיגות ,הובלת פרויקטים ותהליכי שינוי.

0 יכולת תכנון וארגון גבוהה, ניהול תקציב, ביצוע ויישום תכניות עבודה.
0 יכולת קבלת החלטות ופתרון בעיות ויכולת עמידה בלחצים ובריבוי משימות.

0 יושרה ואמינות.
0 רמת אנרגיה גבוהה ומוטיבציה לתפקיד.

0 תודעת שירות גבוהה ותקשורת בינאישית טובה.

היקף המשרה: משרה מלאה.


