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תיאור התפקיד:

לארגון מוביל המקדם בנייה ירוקה ומרחב בנוי איכותי בריא ונגיש, דרוש מנכ"ל/ית. הארגון פועל בישראל מול גורמי ממשל, 
רשויות מקומיות, גורמים עיסקיים וכן החברה האזרחית. תפקיד המנכ"ל הינו תפקיד מרכזי בהובלת התחום מול כלל הגורמים, 

התוויית הדרך, קביעת יעדים ומטרות וכן ניהול כולל של הפעילויות של הארגון לרבות ייזום וניהול פרוייקטים ברחבי הארץ, 
והעלאת מודעות כלל הגורמים הנוגעים לתחום.

מרכיבי התפקיד:

הוצאה לפועל של התכנית האסטרטגית ותוכנית הפעולה 	 
של המועצה

גיוס חברים ומשאבים למועצה	 
ניהול תקציב המועצה	 
גיוס עובדים וניהול צוות העובדים	 
עבודה מול גורמי ממשלה וקידום האג'נדה מול הגורמים 	 

השונים
ניהול ואחריות על פרוייקטים מרכזיים שהמועצה מובילה	 
הכנה, ניהול, מדידה ובקרה של תקציבי פעילויות 	 

ופרוייקטים

בניית תוכנית עבודה לעמותה, הוצאה לפועל ועמידה 	 
ביעדי תוכנית העבודה.

יצירת שיתופי פעולה לקידום הפעילות המקצועית של 	 
המועצה.

יכולת עבודה וניהול מול ממשקים: בנק, הנהלת חשבונות, 	 
רואה חשבון 

הגשת דוחו"ת שנתיים לרשם העמותות.	 
עבודה מול הוועד המנהל של הארגון לרבות השתתפות 	 

בישיבות הנהלה.

דרישות התפקיד:

 בעל תואר ראשון חובה, עדיפות לתואר שני	 
באחד מהמקצועות הבאים: ניהול, סביבה, חינוך, כלכלה, 

תכנון.
זיקה והכרות טובה עם תחום קיימות/סביבה /בניה 	 

ירוקה – רצוי ניסיון בתחום הסביבה, תכנון, בנייה.
ניסיון ניהולי - 5 שנות ניסיון ניהולי בניהול ארגון בסדר 	 

גודל של 3-5 מליון שקלים תקציב שנתי, או ניהול 
פרוייקטים וניהול צוות אנשים )לפחות 10(.

יכולת עבודה מול גורמי ממשל לאומי ומקומי	 
יכולת שיווק ויכולת מו"מ	 

יכולת ניהול, תפעול ותכנון גבוהה מאוד	 
ידע והבנה בבנייה וניהול תקציב ארגוני	 
יכולת ביטוי מעולה בע"פ ובכתב	 
יכולת פרזנטציה גבוהה מאוד, ונוכחות	 
 יכולת ייזום, הובלה, יצירת שיתופי פעולה	 

והנעת תהליכים
יצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסא, יוזמה.	 
שליטה מצויינת בעברית ובאנגלית	 
יחסי אנוש מעולים	 

היקף משרה: 

משרה מלאה. נדרשת גמישות בשעות העבודה.

תהליך המיון:

התהליך יכלול הגשת קורות חיים, ראיונות עם מספר גורמים במועצה וכן קבלת המלצות על פי הצורך.
hilla@ilgbc.org – יש לשלוח קורות חיים אל הילה ביניש

כללי:

משרדי המועצה ממוקמים בתל אביב אך התפקיד דורש נסיעות בכל הארץ

משרת מנכ"ל/ית 
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה )ע"ר(

אנחנו מחפשים מנכ"ל/ית חדור/ת מוטיבציה, כריזמטי/ת
ובעל/ת יכולת ניהולית גבוהה ויחסי אנוש מצויינים. 
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