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 בס"ד

 לאגף יישובים ומתנ"ס שומרון דרוש/ה 
 תרבותמנהל/ת תחום 

 :התפקיד תיאור

ניהול מחלקת התרבות במתנ"ס שומרון, לרבות אחריות על הפקת והפעלת אירועי תרבות על כל 
  בשומרון.שלביהם וכן קידום ותמיכה במיזמי תרבות 

גיבוש מדיניות בתחומי התרבות והאומנות, בהתאם למדיניות המועצה וצרכי היישובים 
 ת יישום התוכניות שגובשו.והתושבים, לרבו

 
 תחומי אחריות:

אחריות על הובלת התרבות המועצתית והאזורית, בניית תכנית עבודה ותקציב, תוך הסתכלות  .1
 בראייה קהילתית ובהתאם למדיניות המועצה.על קהלי היעד השונים ומענה לצרכיהם 

 אחריות על ניהול התוכן האומנותי והתרבותי .2
אחריות לביצוע קידום ופרסום של אירועי התרבות והפעילויות ברחבי המועצה, ברשתות  .3

 החברתיות ועוד.
 יישום, הקמה וליווי מיזמים תרבותיים בכלל יישובי השומרון, הפקת פעילויות תרבות אזוריות. .4
 בהתאם לתקציב השנתי. יהול, תכנון ובקרה תקציבית על הוצאות והכנסות מאירועי התרבותנ .5
 חסויות וגיוס משאבים. טיפול, הגשה, מעקב ודיווח קולות קוראים, .6
, מעקב ופיקוח קשרויות עם ספקים וקבלנים בתחוםניהול משא ומתן והת ,הכנת הצעות עבודה .7

 ולוחות זמנים יבעל ביצוע, תקצ
 מצוות המתנ"ס ושותפות באחריות להשגת מטרות המתנ"סחלק  .8
 עבודה בשת"פ עם רכזות הקהילה והתרבות ביישובי המועצה .9

 

 קיד וניסיון נדרש:התפ דרישות

 יתרון -ראשון תואר 
 ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בתחומי תרבות הפנאי, הפקה וארגון אירועי תרבות 

  קולות קוראיםניסיון בניהול תקציב, הגשה ודיווח 
 תוכנות ,מחשב ביישומי שליטה office חברתית ומדיה 

 חובה- נהיגה רישיון 
 שגרתיות לא בשעותובעבודה  התפקיד כרוך בנסיעות ברחבי השומרון 

 

 אישיים: כישורים
 יוזמה, כושר תכנון ופיתוח 
 עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ 

 יחסי אנוש מעולים וייצוגיות 
  הובלת תהליכים ארוכי טווח ,אסטרטגית ומערכתיתראיה יכולת 

 ארגון ותכנון 
 

 כפיפות ארגונית למנהלת אגף יישובים ומתנ"ס|  100%היקף המשרה 
 

 כללי:

 נדרש לצרף ציפיות שכר 

  בקשות שתגענה ללא הפרטים כאמור ו/או לאחר המועד לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון
 בפני וועדת הבחירה

  רשאית לשקול משיקוליה, דרישות העולות על האמור לעילוועדת הבחירה 

 רק פניות מתאימות ייענו 

 המודעה מתייחסת לגברים ונשים כאחד  
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