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  ועדה לאיתור מנכ"ל  עמותה עירונית לתרבות -מופעים" "עמותת 

  רעות (ע"ר)-מכבים-מודיעין

  

  מנכ"ל עמותת מופעים -תפקיד 
______________________________________________________________  

דירקטוריון העמותה מודיע בזאת על הקמת ועדת איתור למועמדים/ות 

  למשרת

  מנכ"ל העמותה

  המועמדים המתאימים מוזמנים להגיש את מועמדותם.

להפעיל ולנהל בתי תרבות ובכלל זה לבצע ולהפיק מופעי תרבות מטרותיה העיקריות הן: 

ופסטיבלים בתחום המוזיקה, המחול והתיאטרון. לטפח, לקדם ולהפעיל תכניות מוזיקה, 

ר, הצילום והפיסול. להפעיל ולטפח לארגן, להפיק ולהפעיל תצוגות גלריה בתחום הציו

  גופים אומנותיים בתחום המחול, התיאטרון והמוזיקה.

  .כל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

  

  rg.ilwww.shows.oעל פעילות החברה ותחומי עיסוקה ניתן לקרוא באתר העמותה 

הגדרות המונחים במודעה זו, פירוט אודות דרישות התפקיד המלאות, אמות המידה 

והקריטריונים שינחו את ועדת האיתור בעבודת מיון המועמדים, הערכתם ובחירת המנכ"ל 

"הנוהל") המצוי באתר העמותה  –מצוי במסמך "נוהל איתור ומינוי מנכ"ל (להלן 

www.shows.org.il  

מובהר, כי ועדת האיתור רשאית לפנות ביוזמתה למועמדים/ות פוטנציאלים/יות ולבקשם 

    להגיש מועמדותם ובלבד שיעשו כן עד למועד האחרון שנקבע להגשת מועמדויות.

  תנאי סף להגשת מועמדות

       באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, מינהל י אבעל תואר אקדמ א.

  בעל תואר אחר בתחום עיסוקה ראיית חשבון,  ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה,    

  העיקרי של העמותה.    

  

  ניסיון של לפחות באחד מאלה: בעל ב.

  . בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;1     

  . בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, 2     

  ניהוליים או משפטיים;           

  . בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה;3     
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  ג. תכונות ויכולות נדרשות לתפקיד:

  . כריזמה, מנהיגות, יחסי אנוש.1    

  . כושר התבטאות בעברית, בכתב ובע"פ ברמה גבוהה יכולת העברת מסרים, 2    

  רהיטות.        

  . ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה.3    

  . יזמות וחדשנות, ניהול והנעת צוות עובדים.4    

  . יכולת בגיבוש חזון, אסטרטגיה, תוכניות עבודה ועמידה ביעדים.5    

  עמד את האתגרים העומדים בפני העמותה והובלה לכיווני . הכרה והבנת המו6    

  פעולה ראשוניים.        

  100%: היקף המשרה

   .: בכפוף לאישור מ. הפניםשכר

ביותר שעמדו בתנאי מתאימים/ות ה המועמדים/ות 10את  זמןרשאית לוועדת האיתור 

  הדרישות הנוספות. דרישות התפקיד והם עונים על מירבהסף וב

                      

  :את המועמדויות בצירוף המסמכים שלהלן

  שאלון למועמד כפי שמופיע באתר העמותהwww.shows.org.il  כשהוא  2בנספח

  מלא ומפורט ובצירוף המסמכים בהתאם לנדרש בו.

עותקים) במעטפה סגורה עליה ירשם "מועמדות  3יש להגיש בארבעה עותקים (מקור + 

, 1לתפקיד מנכ"ל "עמותת מופעים" במשרדה של סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל, רחוב תלתן 

. המועד 08:30-15:00ה בין השעות -מודיעין, בניין העירייה, קומת כניסה וזאת בימים א

 .12:00 –בשעה  26.5.2019יום  האחרון להגשת מועמדויות הינו

לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס. יש להבהיר כי במסירת המעטפה, יש 

  ."נתקבל"להחתים את המעטפה בחותמת 

 


