מכרז פנימי וחיצוני :למשרה פנויה בחברת אתרים בחוף תל אביב-יפו

22/09/2022

תיאור התפקיד :מנהל היחידה לפיתוח ימי בתל אביב-יפו
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ב.

מהות התפקיד
הובלת ההקמה ,הצמיחה והניהול של היחידה לפיתוח ימי בתל אביב-יפו של עיריית תל אביב-יפו
וקבוצת אתרים.
פיתוח תחומי הכלכלה הכחולה של העיר תל אביב-יפו בראייה לאומית וגלובלית.
סיוע ועידוד יוזמות חדשניות בתחום רצועת החוף והים העירונית.
אחראיות על פעילות שוטפת מול גורמים ובעלי עניין העוסקים בתחומי הים בעיריית תל אביב-יפו,
גופים ממשלתיים ,אקדמיה ומגזר הפרטי.
כפיפות
כפיפות :סמנכ"ל אסטרטגיה ותוכן
יחסי גומלין :הנהלת החברה ,מנהלי מרחבים ,מנהלי שיווק במרחבים ,עיריית תל אביב ,יזמים ,אמצעי
תקשורת ,משרדי יחסי ציבור ,יועצים חיצוניים.
תכולת התפקיד

ג.

 .1כללי
-

ניהול שוטף של היחידה לפיתוח ימי בתל אביב-יפו.
אחריות על כתיבה ומימוש התוכנית האסטרטגית לפיתוח המרחב הימי של תל אביב -יפו.
הקמת מערך כח אדם ויועצים.
איתור ,התקשרות ,פיתוח והטמעה של מיזמים מניבים במגוון תחומים ,שמאפשרים למצות את
הפוטנציאל של רצועת הים העירונית.
ייזום ושיתופי פעולה בנוגע לרצועת הים העירונית עם יחידות עירוניות ,תאגידים עירוניים ,ממשקים
ממשלתיים ועסקיים בארץ ובעולם.

-

אחריות על גיוס משאבים ומיצוי הזדמנויות מימון בתחומי הכלכלה הכחולה.

-

יצירת שיתופי פעולה ומיזמים משותפים עם מוסדות אקדמאים וערי חוף בארץ ובעולם ,לצורך הגשת
בקשות למימון פרויקטים בתחום בים ,בארץ ובאיחוד האירופאי.

 .2תשתית חדשנות ומחקר
 יצירת שותפות אסטרטגית להקמת תשתיות מחקר איכותיות ומובילות לפיתוח מחקרים וחדשנותבתחום רצועת הים העירונית.
 יצירת תשתית ידע ,מעודכנת ונגישה על מצב רצועת הים העירונית של תל אביב-יפו. תפעול מרחב חדשנות ימית (  - )β-Siteהתקשרויות עם יזמים ,ניהול שוטף ,יצירת קהילה לכלכלהכחולה.
 .3ניהול קשרים ויחסי גומלין עם בעלי עניין בכלכלה הכחולה בעיר ,בארץ ובעולם
 הקמת תשתיות שיווק והסברה כבסיס למיצוב וקידום המגדלור אל מול קהלי הליבה אחריות על התוכן השיווקי ועדכונים שוטפים למגוון בעלי עניין וקהלי הליבה נוכחות ומפגשים ישירים עם גורמים מקצועיים ומובילי דעה בינלאומיים בתחום ויצירת מיצוב ופוזיציהבינלאומית ליחידה.
דרישות וכישורים נדרשים
 .1יכולת ייזום ,פיתוח וניהול והובלת תהליכים של הקמה וצמיחה של ארגון.
 .2הכרות מעמיקה בעבודה עם מערכות ציבוריות ו/או עירוניות ו/או מגזר שלישי ופרטי.
 .3ניסיון בהובלת שותפויות וניהול פרויקטים בין -ארגוניים – יתרון.
 .4הכרות וממשקי עבודה עם סטארטאפים ו/או טכנולוגיות ו/או תחומי חדשנות – יתרון.
 .5בעל ניסיון והכרות עם תחומי הים – יתרון.
 .6תארים אקדמאיים רלוונטיים.
 .7ניסיון של  5שנים לפחות בתפקידי ניהול במגזר הציבורי ו/או בארגונים בעלי נפח פעילות דומה.
 .8יכולת עמידה ביעדים כמותיים ועבודה בלו״ז צפוף.
 .9יוזמה ,משמיתיות ויכולת ניהול פרויקטים.
 .10יצירתיות ומיפוי אפשרויות  ,סקרנות ,יוזמה ויכולת להוביל שינויים.
 .11יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות ובממשקים בתוך ארגון גדול ובין-ארגוניים.
 .12יכולת ניסוח גבוהה בע"פ ובכתב בעברית ובאנגלית ,ייצוגיות ,רהיטות דיבור.
 .13מיומנות בשימושי מחשב והכרת יישומי רלוונטיים.

 .14עברית שפת אם ואנגלית שוטפת.
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