מכרז פנימי+חיצוני

מנהל/ת גן לאומי נחל אלכסנדר-חוף בית ינאי
כפיפות :מנהל מרחב שרון
תחום דרגות10-12 :
מס' משרה139383 :

תיאור תפקיד:
כללי :אחריות לניהול כולל של האתר ותפעול המערכות בו ,טיפול בכל היבטי הביטחון והבטיחות
באתר ,ניהול צוות עובדים ומשימותיהם.

מהות התפקיד:
 .1טיפול ופיתוח צוות העובדים באתר ,הכשרתם וניהולם לרבות סידור עבודה ,הנחיות
מקצועיות ובקרה על עבודת הצוות .אחריות לקליטה וחניכה של עובדים חדשים באתר.
ביצוע בקרה על ניהול כ"א באתר
 .2הכנת תכנית העבודה של האתר ויישום יעדי הרשות באתר על פי תכנית העבודה והמסגרת
התקציבית המאושרת.
 .3אחריות לטיפול בקהל המבקרים ולמתן שירות נאות תוך הקפדה על שמירת ערכי הטבע
והמורשת באתר.
 .4ניהול ההיבטים הכספיים של האתר לרבות קופה וחנויות מכר.
 .5קידום המכירות וניהול מרכז השירות.
 .6אחריות לאכיפת חוקי שמירת הטבע והמורשת באתר .
 .7אחריות לניהול הנושאים המקצועיים והממשקים באתר ,בתיאום עם אקולוג המחוז
 .8מעורבות בתכניות הפיתוח של האתר ,ופיקוח על הביצוע בשטח.
 .9טיפול בתחום שיווק האתר ,הדרכת מבקרים באתר ,קשרי גן קהילה ,הסברה לרבות ניהול
צוות המתנדבים באתר.
 .10אחריות על חניון הלילה לאירועי הרשות המתקיימים באתר עבודות תשתית וכן טיפול
בחתימת החוזים ופיקוח על הביצוע.
 .11מיסוד קשרי עבודה עם גופים ומוסדות חיצוניים הקשורים בפעילות האתר.
 .12סיוע בפעילויות המרחב נדרשות עפ"י הצורך לרבות עזרה לפיקוח האזורי
 .13ביצוע כל מטלה רלוונטית אחרת בהתאם לאופי התפקיד ועפ"י דרישת הממונה.
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דרישות – תנאי סף:
השכלה:

השכלה אקדמאית בתחום ניהול משאבי טבע וסביבה ,גיאוגרפיה ,ביולוגיה ,לימודי א"י
,אכיפת חוק.
עובד פנימי בעל ניסיון של  3שנים בניהול מבקרים ,ניהול עבודות שטח ובתנאי
שמתחייב להשלים לימודים אקדמאיים בתוך חמש שנים ממועד תחילת הלימודים וזאת
בתיאום עם הממונה הישיר.

ניסיון:

לפחות  3שנות ניסיון בניהול עובדים או ניהול מבקרים או ניהול עבודת שטח או מתן
שירות לקהל.

דרישות כלליות:
כישורים:

יכולת ארגונית ,ניהול עובדים ,יכולת לעבוד באופן עצמאי ,כושר לאכוף חוק,
אסרטיביות ,אמינות ,יכולת עבודה בשטח ,יחסי אנוש טובים ,תודעת שירות  ,תעדוף
משימות ,כושר ביטוי בכתב ובעל פה ,שליטה בעבודת/תוכנות המחשב רישיון נהיגה
בתוקף ,רישיון לנשיאת נשק.

הערה :דרישות התפקיד כוללות עבודה בשעות לא שגרתיות.
איוש המשרה יותנה באישור משטרת ישראל לצורך קבלת סמכויות אכיפה.

למילוי טופס הגשת מועמדות יש להיכנס ללינק
https://payroll.malam.com/Salprd3Root/faces/candidates4550
ניתן להגיש מועמדות עד ליום רביעי ,כד באב16.8.2017 ,
הרשות תפעל למתן העדפה מתקנת למועמדים מקרב קבוצות הזכאיות לייצוג הולם ,של בני
האוכלוסייה האתיופית ואנשים בעלי מוגבלות ככל שישנם ,כאשר הם בעלי כישורים דומים
לכישוריהם של מועמדים אחרים.
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