דרוש/ה מנהל/ת מחלקת משאבי אנוש
לעמותת לביא  -עמותה עירונית בירושלים ,העוסקת בפיתוח החינוך בעיר דרוש/ה מנהל/ת מחלקת משאבי
אנוש .הזדמנות להשתלב בארגון הנמצא בתנופה וצמיחה ,סביבת עבודה דינאמית ומאתגרת המאפשרת
למידה והתפתחות מקצועית בתחומים מגוונים.
תיאור התפקיד:


ניהול שוטף של רכזות משאבי אנוש ,לרבות קיום פגישות עבודה שוטפות



אחריות על הנפקת טפסי  161בזמן



אחריות על תחום השירות באגף לרבות האזנה לשיחות רכזות משאבי אנוש ומתן משוב



אחריות על ביקורים של הרכזות בבתי הספר ובפרויקטים



אחריות על ריכוז פרויקט שולחנות עגולים עם הפרויקטים



אחריות על ביצוע הליכי שימועים בתום שנה (שנת כספים ,שנת לימודים)



אחריות על ריכוז פן משא"ן בקייטנות השונות – שיבוץ בימי החתמות ,כתיבת והדפסת חוזים,
קבל החומרים מאגף תכניות חינוכיות.



טיפול שוטף בעובדי מטה בעמותה – החתמת חוזים ,המשך העסקה ,חוות דעת ,בירורים
משמעתיים ,שימועים וכו'.



קשר עם מנהלי פרויקטים ומנהלי בתי ספר כממונה על רכזות משאבי אנוש



בקרות שוטפות על הנעשה באגף לרבות מעקב אחר משימות שוטפות

דרישות המשרה:
תנאי סף:


בעל/ת תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או הנדסאי/ת או טכנאי/ת רשום בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,
התשע"ג2012-
או תעודת סמיכות לרבנות ( "יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור
לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות אחרי גיל  18ומעבר שלוש
בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש
הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.



עבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל :ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק
הרלוונטי
עבור הנדסאי רשום :חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי

עבור טכנאי רשום :שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי
דרישות מקצועיות:


ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד ניהולי בתחום משאבי אנוש



ידע וניסיון בעבודה עם מערכות שכר /משאבי אנוש ממוחשבות (עדיפות למערכת מל"ם
כישורים ומיומנויות:



חדשנות ,פרואקטיביות ,יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא



יחסי אנוש מעולים ,יכולת הקשבה ושת"פ



אסרטיביות ויכולת התמודדות עם שינויים



הבנה עסקית ומערכתית



תודעת שירות גבוהה



יכולת עבודה עצמאית ובסביבה מרובת משימות.



יכולת עבודה בלחץ וביצוע שעות נוספות לפי הצורך



שליטה מלאה בכל תוכנות האופיס ובאקסל בפרט



נכונות למשרה מלאה ומאומצת

תנאי העסקה:
חוזה אישי 100% ,משרה
מתח דרגות –  40%-30%נגזרת משכר מנכ"ל העמותה
כפיפות :מנהלת אגף משא"ן
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*עדיפות תינתן לאנשים עם מוגבלויות*
* המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד*

