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 מנהל/ת השירותים הדיגיטאליים

 
 

 מנהל מחלקה השירותים הדיגיטאלייםתואר התפקיד: 

 מנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע)מנמ"ר(כפיפות מקצועית: 

 100%היקף משרה: 

  30-40%מנהל מחלקה (. חוזה אישי 41-39) + מנהל מחלקה בדירוג המח"ר  :ידוםמסלול ק
 בכפוף לאישור משרד הפניםשכר בכירים.         

 

חיזוק, עידוד וקידום מתן שירות לתושב באמצעיים דיגיטאליים. זאת תוך בנייה, ניהול :  ייעוד

ותפעול של כל הפלטפורמות הדיגיטאליות ברשות המקומית )לדוגמא: הפורטל הרשותי, המדיה 

 החברתית, ואתר האינטרנט(.

 עיקרי התפקיד:

 ניהול תחום הדיגיטל ברשות המקומית. .א

 הזנת תכנים ועדכונם השוטף בפלטפורמות הדיגיטאליות השונות. .ב

 ניהול מערכת תוכן של הכלים הדיגיטאליים. .ג

 עידוד שימוש בכלים דיגיטאליים למתן שירותים לתושב והנגשתם לציבור. .ד

 יות לשעת חירום כחלק ממתן השירות הדיגיטלי לתושב.הכנת הפלטפורמות הדיגיטאל .ה

מבצע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר מעבר למטלות השוטפות בהתאם לצרכים  .ו
 המשתנים של האגף.

 

 דרישות התפקיד:

 תנאי סף

  השכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל  -

בעל תעודת רואה חשבון  אוהכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 

לחוק ההנדסאים והטכנאים  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף או  בתוקף. 

"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות תעודת סמיכות לרבנות ) או. 2012 -המוסמכים התשע"ג

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים או הראשית לישראל. 

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות  18לפחות אחרי גיל 

 הראשית לישראל )שתיים מתוך שלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

 לניהול מדיה חברתית, דיגיטל או ניהול אתרים.בוגר קורס  -

 ניסיון מקצועי:

 שנת ניסיון כמנהל מדיה דיגיטאלית. -השכלה תורנית כאמורלבעלי תואר אקדמי או  -

 ניסיון כמנהל מדיה דיגיטאלית. םשנתיי -הנדסאי רשוםעבור  -

 שלוש שנות ניסיון כמנהל מדיה דיגיטאלית. -טכנאי רשוםעבור  -

 



 

 

 

 :נוספותדרישות 

  אנגלית ברמה סבירהשפות: 

 

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים תוך עידוד חדשנות. .1

 עבודה מול גורמים ברשות. .2

 דיציפלינריות. –מולטי  .3

 

 אופן הגשת המועמדות:
 

על קרבת  המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים למלא טופס שאלון+ הצהרה
: וכן הנוסח המלא של המכרז ודרישותיו במייל בכתובתמשפחה בעיריית דימונה 

/http://www.dimona.muni.il/bids  ואת מספר המשרה.חובה לציין את המשרה הרלוונטית  

ניתן להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון, טופס 
 אוקומה ג' בבניין העירייה  303לגב' יפה עזריה מנהלת מח' מכרזים וועדות העירייה חדר  שאלון

מועמדים  .14:00בשעה:  14.12.2020עד לתאריך:     yaffaz@dimona.muni.ilבכתובת מייל 
 שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה. 

מועמדים  7במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 
מתאימים למשרה. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם 

 יקול דעתה הבלעדי של העירייה.המועמדים ו/או חלקם, ע"פ ש

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.* 

 
 
 
 
 

 בני ביטון                  
 ראש עיריית דימונה         
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