
 

 

  למועצה המקומית מצפה רמון

 דרוש/ה מועמד/ת לאיוש משרת מנהל יחידת תיירות

 מכרז חיצוני

 תיאור התפקיד:

  ולקידום פרויקטים חדשים אחראי על ניהול, תכנון, פיתוח, ליווי ובקרה של פעילויות התיירות הקיימות ברשות וכן לייזום

 לרבות פיתוח, תשתיות תיירות, גיוס משאבים ושיווק.

 תחומי אחריות:

  .ניהול יחידת התיירות ברשות 

 .קידום ושיווק התיירות הקיימת תוך פיתוח המוצר התיירותי הקיים ופיתוח יוזמות חדשות ושיתופי פעולה לתיירות ברשות 

 מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:

 בה עסקית ויזמית.חשי 

 .יכולות שיווק ומכירה "פתיחת דלתות" ויצירת קשרים 

 .כושר מנהיגות ויכולת הובלה 

 .יכולת לעבוד באופן עצמאי 

 .יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ 

 .יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים 

 .יכולת ארגון, תיאום ובקרה 

  והשיווק.ידע נרחב בתחומי הפרסום 

 .יוזמה 

 סמכותיות 

 .בגרות ואחריות אישית 

 .כושר הבעה בכתב ובע"פ 

 

 השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י  המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או 

או שיווק.יותר מהתחומים הבאים: תיירות, ניהול, כלכלה,   



 

 

 ניסיון מקצועי:

שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: תיירות, עסקי תיירות, פיתוח עסקי בחברות גדולות או במוסדות ממשלתיים או  5ניסיון של 

 ציבוריים, ניסיון בהפקת אירועים/עבודה מול מפיקים בתחומים שונים.

 ניסיון ניהולי:

ניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות ב  

שליטה בשפה העברית, אנגלית ברמה גבוהה לרבות קריאה וכתיבה. – שפות  

היכרות תוכנות יישומי מחשב:   

 קורסים והכשרות מקצועיות:

 בהתאם לצורך

משרה. 100%:  חלקיות המשרה  

: מנכ"ל המועצהכפיפות ארגונית  

או חוזה אישי באישור משרד הפנים. מח"רדירוג:   

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

תינתן עדיפות למועמד המשייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית אם הוא בעל 

 כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.

יש לשלוח בכתובת הדוא"ל:  –קורות חיים מתאימים בצירוף תעודות השכלה   

  pninac@mzp.org.il  

 חובה לציין עבור מנהל יחידת תיירות

 מועד סיום בגשת המסמכים עד לתאריך: 8.1.2023  בשעה 12:00

 קורות חיים ללא מסמכים מצורפים לא יתקבלו

 רק פניות מתאימות תעניינה – לפרטים נוספים יש לפנות לפנינה כהן בטלפון 086596206

 ניתן להיכנס למערכת נמ"ר

mailto:pninac@mzp.org.il

