
 

 

 

 02/2022מס'  פומבי מכרז

 ראש מנהלת העסקים העירונית מנהל פיתוח עסקי ו

 בע"מ כפר סבא חבחברה הכלכלית לפיתו

 . בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ  ראש מנהלת העסקים העירוניתמנהל פיתוח עסקי ו:  תאור המשרה

 משרה. 100%: היקף המשרה

 .בע"מ הכלכלית לפיתוח כפר סבא: מנכ"ל החברה כפיפות

 : תיאור התפקיד

 . ייזום, פיתוח ושיווק פרויקטים חדשים -

 בחברה.  תחום הנדל"ן והמסחר פיתוח -

והתעש - המסחר  תחום  חדשיםקידום  עסקים  הבאת  על  בדגש  בעיר  ופיתוח    ייה  השירות  שמירת  תוך 
 . העסקים קיימים

 מודלים עסקיים. בניית  -

 מובילים במשק. ציבוריים ועסקיים פיתוח שיתופי פעולה וניהול מו"מ עם גורמים  -

 כל משימה נוספת בתחום הרחב של העיסוק שתידרש ע"י הממונה הישיר.  -

 : דרישות התפקיד

 : תנאי סף

 ./ תחום רלבנטי אחר  תואר ראשון במנהל עסקים / הנדסת תעו"נ / כלכלה / משפטים -

 -או תאגיד עירוני   /ו  בחברה גדולה  ימסחר בתחום הפיתוח העסקי וה  חותלפשנים    5ניסיון מקצועי של   -
 יש לצרף אישור.

 בתחומים מגוונים.  חדשניים ניסיון רב בייזום ופיתוח פרויקטים -

 .רלבנטיים נוספים ובתחומיםוהמסחר   ניסיון וידע בתחום הנדל"ן -

 ניסיון בניהול ובהובלת פרויקטים מורכבים. -

 בניהול ממשקים רבים ומורכבים בסביבה דינאמית. ניסיון  -

 כנית עסקית. כדאיות כלכלית והכנת תניתוח יכולת   -

 יכולת תכנון וניהול תקציב.  -

 מוכח בניהול מו"מ. ניסיון  -

 :  דרישות המהוות יתרון

 היכרות  עם העולם הציבורי ורשויות מקומיות. -

ת הבעה בכתב ובעל פה  יכול ,  צוותארגון והפעלת  ועבודה תחת ריבוי משימות,    יכולת ניהול:  כישורים נוספים
 , יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.ברמה גבוהה

 הערות: 
 
 בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת   .1

 ) ככל שקיימים כאלה(   רקטוריםבחברה או לדימשפחה של המועמד לעובדים המועסקים      
 לא תידון.     



 

 

 

 
 
 
 המשרה מוצעת לנשים וגברים כאחד.   .2
 
 
הממונה   עפ"י חוות דעתו של  הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנה, בה יבחנו כישוריו/ה  .3

 הישיר. 
 
 

 . 10:00בשעה   22.5.2022מועד אחרון להגשת מועמדות: 
עד   9:00ה' בשעות -, בימים א'כפר סבא 10במשרדי החברה ברח' יד חרוצים ניתן להגיש קורות חיים 

16:00 . 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                               
 שגיא חן, מנכ"ל 

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא
 

  
  


