
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020יוני   
 

קרן שלם הינה קרן של מרכז השלטון המקומי הפועלת בשיתוף עם משרד הרווחה ומסייעת לכל הרשויות  
ת שכלית התפתחותית.  בארץ בפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלו  

תהליך אפיון והטמעה בוכעת נמצאת ם א ים האחרונות הקרן אפיינה והטמיעה מערכת סי.אר.ת השנשלושב
י אתר מקצוע -קת באופן שוטףמתחז איהן יש כיום שני אתרים ש , לקרנוסףבכספי.  דשה לניהולשל מערכת ח 

. הלאנשים עם מש"המיועד ואתר   
תפקידו לתת  שתאימה בעל הכשרה מ  מקצוע אשת   /אישכות  נדרש/ת ית  של המערלצורך הפעלה מיטב

.ל פי הנדרשעדכונים ופיתוחים של המערכות ע  תמיכה שוטפת ולבצע  
 

 "ל.כמנ ת/רועוז מערכות מידע ת/כזר – דיהגדרת התפק ➢
 מנכ"ל קרן שלם  - פותכפי ➢
   100% –היקף משרה  ➢
  5רשות רמה , בשלטון המקומי משכר בכירים 35%  –צע מו שכר  ➢
 דגן בית , משרדי הקרן –מקום עבודה  ➢

 
 פקיד תיאור הת

 
  - של הקרן עתחום מערכות מיד רכז

ותמיכה שוטפת  ורת דיומערכ, אתר, המערכת הפיננסית, CRM -רכת העמשיכלול מענים הקשורים לשירות 
 . חשובמערכות המידע והמר לקשובצוות הקרן בכל ה

 
 ויוכל לתת את המענים הבאים : ה המיטבית אמור להכיר את המערכות בצורקיד בעל התפ

 
 מיכה השוטפת : בשלב הת

 ת רהגדרות ותקשו בקרה, -כות המידע של מער הול שוטףני •

ת בהתאם י הגדרורתן, גיבויים, שינויב עד לסגיקלות, מעק יפול בתזיהוי וט -מידע תחזוקת מערכות ה •
 . לצרכים

 עבודה מול גורמים חיצוניים לצורכי פתרון תקלות, תמיכה והתקנות.  •

 רן.וות הקצלצרכים של הקיימות בהתאם  ייזום פתרונות לצורך מקסום המערכות •

ושא ע של הקרן ומי שיעסוק בננהלת הידהעלאת תכנים לאתר הקרן באופן שוטף בשיתוף עם מ  •
 הסברה.ה

   הקרן. פרסומיהפצות של במערכת הטיפול  •

 שוטפת וטיפול בתקלות.תמיכה  –דע מתן מענה לצוות הקרן בכל הקשור למערכות המי •

 רכש ועבודה מול ספקים. ת , כולל פעילוןהקראחריות על כל מערכות החומרה והתוכנה של  •
 
 

  :  נות ישנן משימות יעודיות השו המערכות שלבשלב ההקמה 

 . , המערכת הפיננסיתCRM-הקמת מערכת הרוייקטי פאחריות על  •

  הנ"ל. הצלחת הפרוייקטים הקרן לטובתות לצו ליווי וסיוע  •

 מעקב עבודה על פי שלבי הפרוייקטים מול צוות הקרן  •
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 ים וכתיבה מרואיסוף ח •

 המערכות והסבת נתונים בשתי טיוב •

 בור המערכות )כולל איסוף נתונים והקלדתם(י מידע עהקמת בסיס •

 CRM-תבניות במערכת ה הקמת •

 .  יבת מסמכי בדיקות למערכות ועודכת •

 וע בדיקות על המערכות וליווי תהליכי בדיקות של צוות הקרן.ביצ •
 

   -עוזר מנכ"ל

 ם לדיוניםחומריהכנת  •

 פרוטוקוליםוועדות, הנהלה  ישיבותת על אחריו •

 וביצוע משימות  החלטות אחר מימוש במעק •

 י הקרן מידע ודוחות בהתאם לצרכ סיכום מידע והפקתעיבוד, ניתוח ו  •

 קרןהצוות המקצועי של העם משקים עבודה במ •
 
 
 פקידרישות התד
 

   - וידע השכלה •

ות ת במערכתואר עם התמחו ת/גרבוו , אניהול עם התמחות במערכות מידעמסלול תעשייה ו ת/בוגר

 .מידע

 מצגות ותוכנות להכנת   בדגש על אקסל ומי אופיס השוניםיישבמעמיקה ושליטה  רותהיכ

  – קודם ניסיון •

מות לבניית , היכרות עם פלטפורדיקות(ם או ב)ברמת יישו    Dynamic CRMהיכרות עם מערכת  -

    אתרים.

 .תרוןי – ערכות החברה לאוטומציההיכרות עם מ -

 יתרון. –נסיון בהפקת דוחות וביצוע ניתוחים  -

 .של מערכות מידעאדמיניסטרציה  –מה נסיון בתפקיד דו -

  – כישורים •

 , יצירתיות.ןוארגו סדר, , גמישותמגוונים משקיםעבודה במ בצוות,  לת עבודהיכו -
 .כולל ניהול מטריציוני ימות ולוחות זמניםניהול משיכולות  -

 

 .ים כאחדוגברהמשרה מיועדת לנשים *

 

   – לוח זמנים •

o  יש לשלוח קורות חיים למייל  riva@kshalem.org.il     06.2130.עד תאריך 
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