מכרז
עורך/ת עיתון המועצה ומנהל/ת ארכיון
במועצה האזורית שער הנגב
(המשרה מיועדת לגברים ונשים)
תואר התפקיד:
עורך/ת עיתון המועצה ומנהל/ת הארכיון האזורי
תיאור התפקיד:
 .1עורך/ת עיתון  -איתור וריכוז אינפורמציה באזור ובישובים והפיכתם לפירסומים וכתבות
עיתונאיות ,עריכת העיתון במתכונת חודשית ,עבודה מול מפרסמים  ,איתור ,מו"מ וגביה.
עבודה אל מול גורמים מקצועיים השותפים להוצאת העיתון (גרפיקה ,דפוס וכו'),
הפצת העיתון באזור ומחוצה לו.
 .2מנהל/ת ארכיון -ניהול כללי של הארכיון במטרה ליצור מאגר מידע שניתן לשלפו בקלות
ובזריזות אודות הרשות המקומית ,פועלה הארגוני ותולדותיה .תכנון העבודה בארכיון וניהול
תקציב; אחריות על קליטה; מיחשוב; קטלוג; שימור והשאלה של מסמכים; אחריות על גניזת
מסמכים; פיתוח ושימור התשתית הפיזית של הארכיון; ניהול כ"א בארכיון.

כפיפות ארגונית :מנכ"ל הרשות המקומית.
דרישות התפקיד:
השכלה :קדמית מלאה.
ניסיון בעריכת עיתון קהילתי.
* המועמד הנבחר ישלח לקורס ניהול ארכיונים.
כישורים אישיים נדרשים:
תכונות אישיות :אמינות ומהימנות אישית ,יצירתיות וחדשנות ,יזמה ומעוף ,קפדנות ודייקנות
בביצוע ,ערנות ודריכות ,כושר למידה ,יכולת התבטאות ברמה גבוהה בכתב ובע"פ ,יכולת ניהול
ותיאום ,אחריות ,זמינות ,עבודה בשעות גמישות ,ראש גדול ,חזון  ,ניסיון בניהול תקציב.
תכונות ניהול וארגון :יכולת קבלת החלטות ,כושר ניהול עובדים והנעתם ,כושר עבודה בצוות,
יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תאום ,פיקוח ובקרה ,סמכותיות ,נשיאה באחריות ,קיום וטיפוח
יחסים בינאישיים ,כושר ניהול מו"מ ,יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.
דרישות נוספות לתפקיד :ידיעת השפה האנגלית (שפות נוספות – יתרון) ,ידע בעבודה עם מחשב,
רישיון נהיגה.
מסגרת העבודה:
היקף משרה ,011% :שעות עבודה גמישות.
מתח דרגות 83-01 :בדרוג המח"ר

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 2..12.2.12
לידי אמי שלמה בבניין המועצה ,בפקס 13-1319080 :או בדוא"לemis@sng.org.il :
או לידי יעל בריט פרידמן בדוא"לm.misrot@sng.org.il :
יש לציין את שם המכרז
המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים ותצלומי תעודות רלוונטיות ,את הטפסים ניתן
לקבל בבניין המועצה במשרד כ"א.
עדיפות תינתן לתושבי שער הנגב.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה ע"פ הנחיות משרד הפנים .הועדה תחליט
על הפניית מועמדים למבחן התאמה מקצועית.

איבים ,אור הנר ,ארז ,ברור חיל ,גבים ,דורות ,יכיני ,כפר עזה ,נחל עוז ,מפלסים ,ניר עם ,רוחמה ,חוות שיקמים
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