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 למועצה הישראלית לצרכנות 

 עוזר/ת מנכ"ל  -  ה/דרוש

ללא כוונת רווח.    היא חברה ממשלתית"( המועצה)להלן: " המועצה הישראלית לצרכנות
המועצה לפעול להגנת הצרכנים ושמירת זכויותיהם, וכן לחינוך לצרכנות נבונה  מטרת

   "(.החוק)להלן: " 2008 – בהתאם לחוק המועצה הישראלית לצרכנות התשס"ח  

  תחומי פעילות ועיסוק נוספים של החברה ניתן לקרוא באתר החברה בכתובת:על 
sumers.org.ilwww.con 

   התפקידמהות 

 סיוע למנכ"ל בפיתוח העסקה ובהגשמת מטרות המועצה על פי החוק.  •

 הנעה, מעקב וקידום תהליכים חוצי ארגון ופרויקטים.  •

 עבודה מול הצוות הבכיר, ההנהלה ומנהלי תחומים בכירים.  •

 השתתפות בפורומים מקצועיים במועצה.  •

 דרישות מיוחדות 

בעצימות גבוהה ובאופן עצמאי על מספר רב של משימות בתחומים שונים יכולת עבודה  •

 ובמקביל. 

 יכולת ניהול זמן ומשימות באופן מקצועי.  •

 מחויבות לטווח ארוך וחיבור למטרות החברה.  •

 ניסיון רלוונטי משמעותי. •

 כושר עמידה בתנאי לחץ, ביטחון עצמי ואינטליגנציה רגשית גבוהה.  •

 בעל פה.כושר ביטוי מעולה בכתב ו •

 . officeטה בבניית מצגות ויישומי ליש •

 סף  התנאי 

 . ת ישראליתושב/ת ואזרח/ •

 המועצה י”ע המוכר ממוסד L.L.B כלכלה או במנהל עסקיםבעל/ת תואר ראשון ב •

מהסוג  ראשון לתואר שקילות אישור התקבל שלגביו  ל”מחו תואר בעל גבוהה או להשכלה

 .החינוך במשרד תארים להערכת גףא ה מטעםהאמור, 

     המשרה תיאור

 כפיפות למנכ"ל המועצה.  •

 משרה מלאה.  •

 חוזה עבודה אישי. •
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  עוזר/ת מנכ"לידי המועמד לתפקיד -למילוי על "טופס "שאלוןהגשת המועמדות באמצעות הגשת 

כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על תנאי  

ים, וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד כרלוונטי , שמות של ממליצוהניסיון הכשירות לתפקיד

 , ובהתאם להוראות המפורטות בשאלון.  ההנהלהלשקילת מועמדותו על ידי 

 

 https://www.consumers.org.il/files/candidate_form.docx: הטופס לחצו על הקישורמילוי ל

 

  jobs@consumers.org.ilהגשת השאלון וכל המסמכים הרלוונטיים תיעשה בכתובת  •

 

 עבור ראיון בוועדת האיתור של המועצה.מועמד שעומד בדרישות הגיוס יתבקש ל •

 

, מועמדות אשר תוגש ללא כל המסמכים המהותיים  אין להגיש מועמדות אלא כאמור במודעה זו •

 ,דואר, פקס, דואר אלקטרוני . מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות הנדרשים לא תידון

 לא תידון.   או באמצעות "סוכן חכם"

 

 לעצמה את הזכות שלא לבחור במי מהמועמדים לתפקיד. החברה שומרת  •

 

רק פניות מתאימות תענינה. המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים  •

 ולגברים כאחד. 

 

  14:00בשעה  10/2021/21מועד אחרון להגשת מועמדות עד לתאריך 
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