
 

 

תחום צמיחה כלכלית לתנועת אור, הפועלת ליישוב ופיתוח הנגב והגליל, דרוש.ה מנהל.ת   
 

תפקיד ייחודי המיועד למנהלים בעלי ניסיון מוכח, יזמים בנשמתם אשר מאמינים שבעזרת מהלכים  
ופרויקטים שוברי שיוון ניתן להביא את עולם החדשנות לנגב ולגליל   סיסטם-ממוקדים, פיתוח אקו

הקיימים והעתידיים במרחב, כחלק מחזון הקמת  ולייצר אלפי משרות איכות והזדמנויות לתושבים 
.המרכזים החדשים בנגב ובגליל  

 
 

 אחריות התפקיד: 

 

 סיסטם-אקו ובניית  עירוני כלכלי קלאסטר  זיהוי שתכליתם אסטרטגיים   תהלכים הובלת •

  תחומית  רב לצמיחה שווה" "עיר ממיזם כחלק איכות, משרות ויצרת  חברות למשיכת תומך

 והגליל.   הנגב ערי של

  מרכזי חדשנות, מרכזי : קלאסטר תומכי  כלכלית צמיחה עוגני  של וביסוס  הקמה  ייסוד, •

 היעד.  בערי ומו"פ  סייט אבט הכשרות,

 מעבר: תהליכי וליווי מכירה  שיווק, איתור, והגליל, הנגב לערי טכנולוגיות, חברות העברת •

 ועוד.  יזמים וסיורי כ"א  גיוס עסקי, פיתוח הטבות, הנגשת נדל"ן,  איתור

 דאטה.  יח"צ, כנסים, דיגיטל, – קמפיינים תפעול  •

 הכלכליות.  התוכניות לקידום במרחב  םרלוונטיי גורמים ורתימת  חיבור •

 כ"א, גיוס מנגנוני והנדסה,  רישוי – המקומית  ברשות עסקים קידום מנגנוני  חיזוק ליווי •
 עסקים.  למשיכת ושיווק

  נוספים לצוותים מענה ומתן אור  בתנועת  הכלכלית  הצמיחה  בתחום מקצועי צוות ניהול •
 בארגון 

   אזורי. -כלכלי בפיתוח העוסקים ופורומים  בוועדות אור  תנועת  ייצוג •

 

 דרישות המשרה:
 

 שנים לפחות בניהול צוות  5ניסיון של כ •

 ₪ מליון   2שנים בניהול תקציב מעל  3ניסיון של לפחות כ  •

 רקע וניסיון במכירות,ניהול מו"מ וסגירת עסקאות  •

 בניהול והובלת פרוייקטים  חניסיון מוכ •

 חובה   –היכרות וניסיון בעבודה עם עולם החדשנות  •

 אינטגרטיבית -יצירתית-יזמית -חשיבה כלכלית –יכולת הבנה וניתוח של תוכניות עסקיות  •

 גבוהה ואיכותית חומרי שיווק ברמה ה של  ועריכ  היכולת כתיב •

 יתרון - הרישוי בתחומי בסיסית והבנה מקומיות רשויות עם בעבודה  ניסיון •

 שותפויות יחסים בינאישיים מעולים, יכולת ביטוי גבוהה ויכולת בניית  •



 

 

 חיבור ערכי עמוק לפיתוח הנגב והגליל דינמיות, מרץ, עצמאות ו •

 , סדר וארגון יכולת העמקה, לימוד עצמי וראיית תהליכים רחבה •

ניידות גבוהה ונכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות )העבודה מתפרשת על מספר ערים   •

 בנגב ובגליל וכוללת נסיעות מרובות( 
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