אשכול יישובי הנגב המערבי
מזמין להגיש הצעות מחיר לתפקיד
מתכלל/ת מוזיקה אזורי
רקע:
איגוד ערים מסוג אשכול רשויות הנגב המערבי (להלן" :האשכול") הינו איגוד בו חברות  10רשויות
בנגב המערבי כחלק ממטרותיו פועל האשכול לקידום שיתופי פעולה בתחומים מגוונים בין רשויות
האשכול מתוך תפיסה אזורית ולצורך שיפור וטיוב השירות ,יעילות כלכלית ותפעולית ויצירת מרחב
חיים משותף .הרשויות החברות באשכול הן :אופקים ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית בני
שמעון ,מועצה מקומית לקיה ,מועצה אזורית מרחבים ,נתיבות ,רהט ,מועצה אזורית שדות נגב,
שדרות ומועצה אזורית שער הנגב (להלן" :רשויות האשכול")
כחלק מתחום החינוך האשכול פועל לקידום החינוך המוזיקלי בראיה אזורית על ידי יצירת תכלול
ושיתופי פעולה מקצועיים בתחום בין רשויות האשכול .העבודה תתמקד ביצירת שותפויות אזוריות,
יצירת רשת קשרים מקצועית תומכת וקידום ,ביצוע יוזמות משותפות.

היקף העבודה:
 50%משרה עם אופציה להרחבה בהמשך

תיאור התפקיד:
-

מיפוי ואבחון הצרכים הקיימים יחד עם השותפים מהרשויות ,האשכול משרד החינוך ועוד

-

הקמה והובלה של פורום מנהלי מרכזי מוסיקה ברשויות האשכול

-

זיהוי וקידום של הזדמנויות ויוזמות מוסיקליות קהילתיות וחברתיות במרחב

-

ליווי ,ייעוץ והכוונה מקצועית ולוגיסטית למנהלי קונסרבטוריונים ברשויות האשכול

-

הובלת השתלמויות ,פיתוח מקצועי ומערך לטיפוח כוח ההוראה ורמתו הפדגוגית

-

יצירת מסגרות לטיפוח מצטיינים במוסיקה ,הקמת גופי ביצוע אזוריים איכותיים( .תזמורות,
מקהלות ,הרכבים)..

-

הפקת אירועים אזוריים ,כיתות אמן ומפגשי יצירה

-

כתיבת תוכנית עבודה מקושרת תקציב ואחריות על ביצועה

-

ביסוס הפעילות ,הוכחת יכולות ויצירת ההסכמות של השותפים לפעולה ארוכת טווח
בתחום
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תנאי סף:
-

עבודה במיקור חוץ  -יכולת להגיש חשבוניות

-

תואר ראשון במוסיקה -חובה ,תואר שני -יתרון

-

ניהול קונסרבטוריון או מגמת מוסיקה – חובה

-

ניסיון של שנתיים לפחות בהובלת פרויקטים משמעותיים(להקות והרכבים) -חובה

-

ניידות גבוהה

-

מגורים באזור -יתרון

דרישות נוספות
-

ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה ורשויות מקומיות

-

יכולת עבודה עצמאית ,יוזמה ,ניהול ותכנון

-

ניסיון בקשרי עבודה עם קרנות פילנטרופיות ומגזר עסקי

-

יצירתיות ופרואקטיביות

אמות המידה לבחירה:
-

 70%עמידה בתנאי הסף והתאמה לתפקיד

-

 30%הצעת המחיר

 .1הזמנה זו אינה מהווה הצעה להתקשרות ולאשכול הזכות לבטל הזמנה זו ,לתקן תנאיה ,לקבל
כל הצעה (אף אם איננה הנמוכה ביותר מבחינת המחיר ,כאמור) ,או שלא לקבל אף הצעה ,מכל
סיבה שהיא ו/או לפרסם הזמנה חדשה ,הכל מבלי ליתן הסבר או נימוק כלשהו לכל גורם.
 .2האשכול רשאי בכל עת ,בהודעה שתפורסם ,להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת
ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים להזמנה.
 .3אשכול יהיה רשאי לפנות במהלך הבדיקה והערכת המציעים למציעים כדי לקבל הבהרות או
להסיר אי בהירויות בנוגע להצעתם ו/או לקבל מהם כל מידע או מסמך אחר.
 .4יובהר כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות האשכול לפי הדין וזכויותיו שמורות לו במלואן.

מסמכים מבוקשים
-

הצעת מחיר

-

קורות חיים

-

תעודת סיום תואר

-

שני מכתבי המלצה
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פרטים נוספים:
את הצעת המחיר ,קורות החיים ומסמכים נלווים יש להגיש בדוא"ל  info@westnegev.org.il :עד
לתאריך 2/4/2019
הערה :תחילת עבודה מידית ומותנת באישור משרד הפנים.
בברכה,
אורי פינטו
מנכ"ל אשכול נגב מערבי
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