מכון מיתווים מגייס מנכ"ל/ית
מיתווים  -המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית הוא מכון מדיניות ומחקר הפועל לשפר את מדיניות-החוץ הישראלית,
להגביר את השייכות של ישראל במזרח התיכון ,אירופה ואגן הים התיכון ,ולקדם שלום ישראלי-פלסטיני.
במלאת עשור להקמתו ,מכון מיתווים עובר למודל ניהולי של מנכ"ל/ית ונשיא.
תפקיד המנכ"ל/ית יהיה לנהל את מכון מיתווים ,והוא יכלול:
• יישום הכיוונים האסטרטגיים שמוגדרים על ידי הועד המנהל ,בשיתוף המנכ"ל/ית
• גיבוש תכנית העבודה השנתית והוצאתה אל הפועל ,בהתאם למטרות המכון
• ניהול ופיתוח כוח האדם של המכון ,תוך יצירת תרבות ארגונית שיתופית ומיטיבה
• פיתוח משאבים פיננסיים וניהול ומעקב תקציביים
• בניית יכולות וחיזוק תשתיות ארגוניות
• הובלת תהליכי ייצור ידע ,חשיפה תקשורתית וציבורית ,והשפעה פוליטית ומדינית
• ייזום ,תכנון והובלת פרויקטים ומהלכים
• יצירה ,העמקה ושימור שותפויות עם בעלי עניין בארץ ובחו"ל
• ביצוע תהליכי מעקב ,בקרה והערכה פנים-ארגוניים
• עמידה בדרישות הרגולטוריות מעמותות ומוסדות ציבוריים
דרישות התפקיד:
• הזדהות עם מטרות המכון
• ניסיון ניהולי ,כולל ניהול תקציבים ,קביעת ויישום תכנית עבודה ,ייזום וניהול פרויקטים ,הובלת צוות
• עדיפות לניסיון בניהול עובדים מרחוק
• בעל/ת תואר שני (לפחות) בתחום רלבנטי
• היכרות עם הזירה הפוליטית והמדינית ועם ארגוני חברה אזרחית בארץ ובחו"ל
• כושר ביטוי מצוין בכתב ובעל פה ,בעברית ובאנגלית (ערבית – יתרון) ,עם ניסיון בכתיבה
• יחסי אנוש מצוינים ויכולת עבודה עם קהלים מגוונים ,כולל מקבלי החלטות וכלי תקשורת
• ניסיון בפיתוח משאבים ובעבודה עם קרנות ותורמים פרטיים
• היכרות עם סוגיות שונות במדיניות-החוץ הישראלית
מידע נוסף:
• משרה מלאה
• גמישות במקום העבודה ,עם ניידות גבוהה לתל אביב וירושלים
• תחילת עבודה משוערת ב 1-ביוני 2021
• הגשת מועמדות עד ל 14-בפברואר 2021
להגשת מועמדות ,נא לשלוח:
• קורות חיים
• מכתב שמסביר את המוטיבציה למילוי התפקיד ואת ההתאמה אליו
• שלושה מכתבי המלצה ,עם פרטי קשר של הממליצים (ניתן לשלוח ישירות ע"י הממליצים)
את החומרים יש לשלוח עד ל 14-בפברואר ,2021
בקובץ  PDFאחד ,שכותרתו היא שם המועמד/ת באנגלית,
לכתובת הדואר האלקטרוניinfo@mitvim.org.il :

