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 ים המלח ו פ מדבר"מועמותת ל

 מנכ"ל דרוש

מחקרים יישומיים, קידום חינוך מדעי וסביבתי, פיתוח תשתיות ידע  ייזוםעמותה העוסקת בהתפקיד כולל ניהול 

, מגילות, תמר, ערבה תיכונה :במרחבש הרשויותעבודה שוטפת מול שיתופי פעולה אזוריים, הרלוונטיות למרחב, 

 .והטכנולוגיה ומצפה רמון. העמותה פועלת ללא מטרות רווח בחסות משרד המדע אילות

 התפקיד כולל: 

ניהול ובקרה תקציבית, ניהול כוח אדם, החזון והמדיניות של העמותה, בניית תוכניות עבודה ואחריות על ביצוען,  יישום                                 

ולאומיים ) ממשלה, ארגונים,  גיוס משאבים, הרחבת פעילות העמותה, ניהול פרויקטים מיוחדים, ניהול קשרי חוץ מקומיים

 . ועוד האקדמיה, ניהול תהליכי מיסחורקשר עם  ,וכו...(עמותות 

 :סףדרישות 

 עדיפות לתואר שני -

 שליטה בשפה האנגלית -

 שנים לפחות 5ניסיון ניהולי מוכח של  -

 משרה מלאה  -

 תפקיד:הדרישות 

 יכולת ראייה מתכללת, מנהיגות ותקשורת בין אישית טובה -

 ניהול תהליכים וצוותי עבודה -

 האקדמיהכרות עם העולם  -

 גיוס משאביםויכולת ב הכרות, ניסיון -

  הכרות עם תהליכי פיתוח ומסחור ידעעדיפות ל -

 , מוכנות לנסיעות רבות במרחב הנגבם המלחערבה ויהמרחב מקום מגורים בעדיפות ל

    משרדים במצדה, מו"פ מדבר וים המלח: מקום העבודה

  office@adssc.org למייל:  09.12.2020 עד לקורות חיים ניתן להעביר 
 אליהם.התקשרות  כיודר ממליצים 3של  יש לצרף שמות

  המצורףקישור ב -ניתן למצוא  –על "תיאור וניתוח תפקיד המנכ"ל" פרטים נוספים 

 089448734 סיגל, מזכירת העמותה :נא לפנות  אללשאלות 

www.adssc.org: Website 

          
          

 

http://www.adssc.org/
mailto:office@adssc.org
https://www.adssc.org/wp-content/uploads/2020/10/איפיון-תפקיד-מנכל-העמותה-082020-1.pdf
http://www.adssc.org/
https://www.adssc.org/wp-content/uploads/2020/10/איפיון-תפקיד-מנכל-העמותה-082020-1.pdf
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