אוקטובר 2020

מוזיאון המשכן לאמנות בעין חרוד עבר בשנים האחרונות תהליך של התפתחות וצמיחה משמעותית
בפעילות ,עם דגש על מצויינות בתחום האומנותי – אוצרותי ,בתחום החינוכי על ענפיו השונים ,ובתחום
המופעים וארועי התרבות.
כחלק מתהליך של ייעוץ ארגוני ,הוחלט בדירקטוריון המוזיאון על שינוי ארגוני ועל איתור מנכ"ל.ית.
מהות התפקיד :עיסוק בתחומי הניהול השוטף הרבים ,ובפיתוח המשאבים( .לא בתחום הניהול האומנותי –
אוצרותי).
דרוש.ה :מנכ"ל.ית למוזיאון המשכן לאמנות בעין חרוד
תיאור התפקיד:
 .1הגדרת החזון המקצועי לפיתוח המוזיאון ועבודה משותפת ליישומו יחד עם המנהל האומנותי
והאוצר הראשי ובשיתוף הנהלת המוזיאון
 .2ניהול מקצועי ולוגיסטי של המוזיאון
 .3פיתוח משאבים והשגת מקורות מימון
 .4בניית תקציב המוזיאון וניהולו
 .5ניהול הון אנושי :גיוס ,פיתוח מקצועי ושימור עובדים.
 .6ניהול ממשקים מול גורמים פנימיים (בעלים /חוג ידידים) וחיצוניים (ממשלתיים ואחרים)
 .7אחריות על פרסום ,שיווק ומיתוג המוזיאון
 .8דיווחים שוטפים ליו"ר הנהלת המוזיאון ,והכנת דיווחים להנהלה ולאסיפת הבעלים
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
 .1תואר אקדמי ממוסד להשכלה מוכר( .תואר שני – יתרון)
 .2שלוש שנות ניסיון מוכח בניהול מוסד תרבותי או בניהול מערכת בסדר גודל בינוני מתחומי תוכן
משיקים
 .3הבנה מוכחת בקריאת דוחות כספיים
 .4יכולת עמידה מול קהל  /פורומים מקצועיים
 .5תקשורת בינאישית מעולה
כישורים ודרישות נוספות:
 .1ניסיון בפיתוח משאבים – יתרון מובהק
 .2בוגר.ת קורס דירקטורים של מוסד מוכר  -יתרון
 .3תואר אקדמי  /לימודי תעודה בתחומי ניהול אומנותי או ניהול מוסדות תרבות – יתרון
 .4ניסיון של שנתיים לפחות במשרת ניהול בחל"צ  /עמותה  -יתרון
 .5ניסיון בעבודה מוזיאלית  -יתרון
 .6הכרות עם עבודה מול מוסדות ממשלתיים  -יתרון
 .7כושר הדרכה ,הנחיה ,ניהול ופיקוח על צוות עובדים
 .8כישורי ניהול אדמיניסטרטיביים ופיננסיים
 .9כישורי ניהול מו"מ ושיווק
 .10כושר ביטוי ,כתיבה ושליטה מלאה בשפות עברית ואנגלית  -שפות נוספות יתרון
 .11שליטה ביישומי מחשב
היקף משרה :גמיש
התחלת עבודה :מידית .בכפוף להנחיות הממשלה על פתיחתם מחדש של המוזיאונים לציבור הרחב
משך קדנציה 4 :שנים( .בתום השנה הראשונה ייערך דיון הערכה בדירקטוריון)
יו"ר ודירקטוריון המוזיאון
כפיפות:
קורות חיים יש לשלוח עד לתאריך  15.11.20לכתובתrb@en-harod.org :
רק פניות מתאימות תענינה .תודה!

