
 

 
 

 2019700     מספר מכרז

 מחוזי )פרילנסר(  רכז לוגיסטי    שם התפקיד

באחד ממחוזות הרשות באר שבע/ תל אביב/  מקום העבודה

 .חיפה

מיקור חוץ באמצעות עוסק מורשה לעניין  תנאי העסקה

 מע"מ. 

שעות חודשיות עם אפשרות להרחבה  130עד 

  בהתאם לצורך.

יקבע בהתאם לנתוני המועמד ולתעריפי  תעריף

  החשכ"ל. 

   מיקום התפקיד במבנה הארגוני

 ראש מנהלת הקמה, פיתוח ופרויקטים     כפיפות

אחריות לנושאים הלוגיסטיים, טכניים  מהות התפקיד

ואדמיניסטרטיביים במחוז, על כל שלוחותיו 

בכלל זה: אחריות על שכירת מבנים, ו

תחזוקתם וציודם וכן אחזקת עזרים שוטפים 

 למחוז;

 הכנת תקציב רכש לאישור ופיקוח על ביצועה;     משימות

ועדת מכרזים והתקשרויות חומרי ריכוז  

מפרט המכרז, קביעת  לרבות אחריות להכנת

 תנאי סף וכו';

, ולוויסות  המחוזאחריות לניהול ארכיב  

  ;המלאי

אספקת ציוד טכני הנדרש לתפעול המחוז 
 וציוד לעובד

ביצוע רכש, בכלל זה : הצעות מחיר מספקים 
, וכן פיקוח על ביצוע וטיפול בבקשות תשלום

 .הרכש

אחזקה ותחזוקה שוטפת  של מבני המחוז על 
ציודם והפעלת בעלי מקצוע לצורך טיפול 
 בתקלות ואו  תיקונים ושיפורים נדרשים



 

 
 

 ,שמירה ינושא של מרכז ברמה מחוזית
והפעלת חברות  וניקיון. , תקשורתאבטחה

 קבלניות לביצוע בתחומים אלה;

ניהול הקופה הקטנה של המחוז בכלל זה 
אחריות להוצאת בקשות תשלום והעברתם 

 למטה.

האיגום המחוזי על כל  ירכב ריכוז פעילות
המשימות הנדרשות בנושא ע"פ הנוהל הקיים 

 בנדון.

קשר עם   - בכלל זה ,הפעלת המתנדבים במחוז

רותי יהגורמים המקצועיים הזקוקים לש

 ;המתנדב

 דרישות התפקיד

תואר ראשון בכלכלה/ חשבונאות/ מנהל  השכלה

מנהל ציבורי/ לוגיסטיקה/  /עסקים/משפטים

 חובה  - משפטים/ הנדסה

 יתרון –תואר שני       

שנים לפחות בתחום פעילות דומה   3ניסיון של  ניסיון מקצועי

 רצוי במגזר הציבורי או במלכ"ר. -

אחריות לתוצאות; יוזמה וחדשנות; גישה   כישורים ויכולות נדרשות

יכולת  כושר ניתוח והסקה לוגית;.שירותית; 

 כולת עבודה בצוות;ראייה מערכתית; י תכנון;

 עברית ברמה גבוהה     שפות

 אנגלית ברמה טובה      

 יתרון -באחד ממחוזות הרשות       מגורים

 

 התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

 

 

 



 

 
 

____________________________________________________________________ 

לשלוח את המסמכים: קורות חיים, המלצות, תעודות השכלה ומסמכים המעידים עליש   
 הכישורים הנדרשים, והכול במעטפה סגורה

, בתיבת המכרזים, המיועדת, ברשות לשיקום האסירהמכרז מספר בציון  
, גבעת שאול, ירושלים 24בכתובת: רחוב כנפי נשרים   

 פ"תש בטבת יט 16.01.2020, ה יום: למכרז מועמדות להגשת האחרון המועד

____________________________________________________________________ 

 

 

 


