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    משאבי אנוש  ו  פעול מנהל/ ת ת   –הגדרת תפקיד 

 

 מחפש ונוירו התפתחות,  לחקר האוטיזםע"ש עזריאלי המרכז הלאומי 

 . משאבי אנושמנהל/ת תפעול ו

 מנכ"ל.  ל:   כפיפות

 100%היקף משרה: 

 באר שבע. , אוניברסיטת בן גוריון בנגב/מקום העבודה: משרדי המרכז לחקר אוטיזם, בה"ח סורוקה

 תפקיד ואחריות: הדרישות עיקרי 

 : שעיקרן  טיפול בכל נושאי התפעול של המרכז ➢

הגורמים  מול מנהלתיים ומקצועיים תיאומים ו,  מנהלה, לוגיסטיקהנושאי אחריות על  •

תקציב, שכר, רכש  מח' , למינן  מחלקות כ"אהרלונטיים באוניברסיטת בן גוריון כדוגמת 

רך והמכון להתפתחות הילד בסורוקה, המרכזים לאוטיזם  ומול היחידה לגיל ה   ,והזמנות

 ירושלים, המכון להתפתחות הילד של משרד הבריאות בב"ש ועוד...  באסף הרופא, 

 ניהול הרכש של המרכז ומעקב אחרי מלאי ציוד וחומרים.  •

מכל מקורות המימון, כולל   הלאומי אחריות מלאה לניהול ומעקב/ בקרה אחר תקציב המרכז •

 הפקת דוחו"ת תקציב הנהלה לצורף מעקב ובקרה של ההנהלה הבכירה. 

 אחריות על פרויקטים שונים ותמיכה בקידומו של הארגון.  •

 

 שעיקרן:   , היבטי כ"א של העובדיםכל טיפול בניהול עובדי מנהלה ו ➢

ליווי העובדים לכל אורך תקופת  , כולל  קליטה של עובדים למרכזהגיוס ותהליך האחריות על  •

 עבודתם. 

 אחריות על תהליך סיום עבודה של עובדים במרכז.  •

 הדרכות מקצועיות לעובדים. /הסדרה של הכשרות פיתוח העובדים בארגון ואחריות על  •

 אחריות על ארגון כנסים של המרכז ופורומי עבודה גדולים.    •

 ש לצוות.   אחריות על ניהול תהליך הערכת עובדים ופעילות גיבו  •

 אחריות על שכר העובדים.  •

 

 דרישות מהמועמד/ת : 

 שנות לימוד מינימום )חובה(.   12השכלה  ✓
חברה  רוח והאו בתחום של מדעי הו/תואר ראשון בניהול משאבי אנוש/ מנהל עסקים/ כלכלה  ✓

 )חובה(. 
 מוכחת )חובה(. גבוהה יכולת ארגון   ✓



 

 )חובה(. טובים  ושיתופי פעולה כולל כישורי תקשורת עבודה מצוינים / יחסי אנוש ✓
   )חובה(. עברית ואנגלית ברמה טובה מאוד  ✓

.  excel ,power point ,officeעם מחשב ותוכנות כגון בפועל  וניסיון בעבודה  טובה  כרות יה ✓

 )חובה(  
 משאבי אנוש )יתרון(. תפעול/קודם בתחום ניסיון   ✓
 )יתרון(. ניסיון קודם בתחום התקציבי   ✓
 תשומת לב לפרטים )יתרון(  ✓

 לכתובת הדואר האלקטרוני : מר דוד זבידה  לה לשלוח קורות חיים /מה יכול /ם מועמד/ת מתאי
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