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אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, סדר יחסי אנוש טובים,  :נדרשים כישורים אישיים

 , יכולת תאום.מסירות, ייצוגיותוארגון, 

 :מסגרת העבודה

 משרה. 100%היקף משרה: 

 ימי עבודה בשבוע. 5
 .6-8מנהלי, מתח דרגות דירוג: 

 .17.3.19תחילת עבודה: 

 .תינתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות

 
 

 
 12:00בשעה  19.221. ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך

 sng.org.ilhra@: בבניין המועצה או בדוא"ל כוכי פנקרלידי 
 
 

ומסמכים המעידים על  ותצלומי תעודות רלוונטיותם ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים המעונייני
  המועצה תחת דרושים.או באתר , את הטפסים ניתן לקבל בבניין המועצה ניסיון

 הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
. הועדה תחליט על הפניית מועמדים ועדת בחינההמועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני 

 למבחן התאמה מקצועי.
 
 

 שער הנגב -משאבי אנוש 


