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למשרת מוביל/ת דיגיטציה וחדשנות

תואר המשרה :מוביל/ת דיגיטציה וחדשנות
כפיפות :מנכ"ל האשכול
היקף משרה:

 100%משרה

דרגת משרה :בהתאם לכישורי המועמד/ת ,בכפוף לאישור משרד הפנים
אשכול רשויות השרון בשיתוף משרד הפנים ומטה ישראל דיגיטלית המשרד לשוויון חברתי ,מודיע
בזאת על משרה פנויה של מוביל/ת דיגיטציה וחדשנות ,ומזמין בזאת הגשת מועמדויות לאיוש משרה
זו.
המוביל/ה יעסוק ביישום התוכנית האסטרטגית שגובשה לתחום הדיגיטציה והחדשנות באשכול על
מכלול מרכביה .במסגרת תפקידו יקדם המוביל הקמת מנמריה וייצוב מערכות מידע באשכול זאת ע"י
תהליכי חקר ,איסוף מיידע ואיתור צרכים לאתגרי האשכול והרשויות המקומיות בתחומים נבחרים.
בהת אם לכך יקדם המוביל/ה ,תוך רתימת שותפים נוספים ,את גיבושם של מענים ושירותים אזוריים
המבוססים על כלים טכנולוגיים ודיגיטליים.
פירוט המטלות ותחומי האחריות:
• תכלול התכנון והיישום של הפעולות הדיגיטליות השונות של האשכול ורשויות האשכול,
בתיאום עם מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ומשרד הפנים.
• תכנון ,גיבוש והובלת אסטרטגיה דיגיטלית לשירותים מוניציפליים המהווים את ליבת העשייה
של האשכול ורשויות האשכול.
• סיוע לבעלי תפקידים מרכזיים ,לרבות בשדרת הניהול הבכירה של האשכול ורשויות האשכול,
בהובלת שינויים אסטרטגיים ,תוך ניצול יכולות והזדמנויות דיגיטליות וטכנולוגיות.
• ניהול התקציב המועבר לאשכול עבור הפרויקטים הדיגיטליים.
• היכרות עם המגמות והיישומים המובילים בעולם בתחום הדיגיטלי לצורך זיהוי הזדמנויות
דיגיטליות לשיפור השירותים לתושב ,יצירת חסכון בעלויות והגברת האפקטיביות של
השירותים בתחומים עליהם מופקדים האשכול ורשויות האשכול ,והבאת הזדמנויות אלו
לידיעת הגורמים הרלוונטיים באשכול וברשויות האשכול.
• ליווי הגורמים המקצועיים באשכול וברשויות האשכול בעבודתם עם יחידות מערכות המידע
ברשויות ,במטרה לייעל את תהליכי העבודה ,להביא להצגה ברורה של הצרכים והדרישות של
הגורמים המקצועיים ולסייע בטיוב תהליכי ההטמעה של הפתרונות שסופקו.
• סיוע בהכנת ובביצוע תכניות רכש ,הנדרשות לשם מימוש הפעילויות הדיגיטליות אותן מובילים
האשכול ורשויות האשכול.
• עבודה מול ספקי טכנולוגיה ,סיוע באפיון מערכות טכנולוגיות וליווי תהלכי הטמעה ברשויות.
• סיוע בהטמעת המדיניות דיגיטלית הממשלתית באשכול וברשויות האשכול ,לרבות עקרונות
הפעולה ודרכי היישום אותן מתווים מטה ישראל דיגיטלית ובמשרד לשוויון חברתי ומשרד
הפנים.
• לייעץ למטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ,למשרד הפנים ולאשכול
ולרשויות האשכול בפיתוח ,קביעת ומעקב אחר מדדים להצלחה בפועל בביצוע האסטרטגיה
הדיגיטלית בשלטון המקומי.
• ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהנחיות משרד הפנים ,מטה ישראל דיגיטלית במשרד
לשוויון חברתי והאשכול ורשויות האשכול.
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דרישות סף:
השכלה :תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה (עדיפות לתואר שני).
ניסיון :ניסיון של  4שנים לפחות בניהול פרויקטים או תהליכים עסקיים שהביאו לשינויים תהליכיים או
תפישתיים רחבים בארגון ,ע"י שימוש במערכות מידע או ביישומים דיגיטליים מתקדמים .ניסיון מוכח
בעבודה מול דרגי הנהלה בכירים.
דרישות נוספות רצויות:
היכרות טובה עם עולם החדשנות הדיגיטלית ומגמות בעולם הטכנולוגיה.
ניסיון בעבודה והיכרות מעשית עם השלטון המקומי בישראל.
ניסיון בהובלת פרויקטים רחבי היקף.
ניסיון בהובלת עבודת מטה בין ארגוניות ועבודה במתווה ניהול מטריציוני.
ניסיון בהכנת תכניות עבודה ובמעקב ובקרה אחר ביצוע תכניות עבודה ,לוחות זמנים ותקציב.
ניסיון בכתיבת ניירות מדיניות ובניתוח כתוב ומפורט של בעיות מורכבות וחלופות לפתרונן.
ניסיון בפעילות בעלת אופי מתמשך למען הציבור ,בהתנדבות או בשכר.
ניסיון בגיוס שותפים בכירים וגיבוש קואליציות.
יכולת עבודה עצמאית וקבלת החלטות.
יכולת תפקוד בתנאי לחץ.
ניסיון עם מערכות טכנולוגיות ברשויות מקומיות.
ניסיון עם מערכות קוד פתוח.
ייצוגיות ,כושר שכנוע ויכולת עמידה מול קהל.
ידיעת השפה העברית ברמת גבוהה מאוד.
ידיעת השפה הערבית ברמה גבוהה מאד.
ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה מאד.

הגשת מועמדות עד ליום  01.03.2020בשעה 12:00
חובה לצרף תעודות השכלה ,שאלון מועמד ,קורות חיים ,יש לשלוח למייל
info.eshkolsharon@gmail.com

פז הירשמן
מנכ"ל אשכול רשויות השרון
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