
 

 

 

 

 תיירות ניר דוד מחפש מנהל מערכות מידע ארגון 

 מהות התפקיד:

  ניר דוד שבעמק המעיינות. אנוקיבוץ א ארגון תיירות מהמובילים בצפון, ממוקם ביה " תיירות ניר דוד"

את הארגון לצמיחה ולהתייעלות  מחפשים מנהל מערכות מידע שיצטרף לצוות ההנהלה ויוביל ביחד איתה 

ומוביל  הזדמנות נדירה להשתלב בצוות מקצועי. חברהבפעילויות קיימות וחדשות בכפוף לאסטרטגיה של ה

 הכולל אחריות מלאה על כלל הפעילויות השוטפות.   ,בתפקיד מרכזי בליבת הפעילות העסקית של החברה

   :תיאור התפקיד

 .אחריות כוללת על תפעול כלל מערכות המידע בחברה לרבות שיפורים, תחזוקה ותמיכה •

 . ליותאכניות עבודה שנתיות ופרויקטותקציב המחלקה, בקרה ובניית תתכנון  חריות על  א •

 מספקים חיצוניים/קבלני משנה ורכש טכני. ניהול מו"מ ובקרה שוטפת אחר קבלת שירות  •

ניהול והובלת פרויקטים טכנולוגיים, כולל אפיון, פיתוח, יישום והטמעה של מערכות המידע והקמת  •
 ממשקים למערכות קיימות. 

 .ניהול אבטחת המידע בארגון •

 .ניתוח נתונים, בניה והפקת דוחות- BIאחריות על תחום ה •

 .ות המידע, תחזוקת מחשבים והתקנת תוכנותתמיכה במשתמשי קצה בתחומי מערכ •

 )פריוריטי(   ERPהובלת תהליך הטמעת מערכת  ו תמיכה במחלקות הארגון •

אחריות על הטמעה וניהול מערכות המידע והידע של הארגון כולל תשתיות התקשורת,   •
ם,  חוות השרתי   אבטחת המידע, תוכנות התשתית, הטלפוניה, המולטימדיה, ציודי הקצה, 

 . האינטרנט )ממשקי קופות / מכירות מקוונות( תר  א 

ניהול פרויקטים תשתיתיים ואפליקטיביים בתחום המחשוב החל משלב הכנת מכרז, אפיון   •
 .מול מסמכי דרישה, הקמה ותפעול 

 

 :דרישות התפקיד
 .השכלה בתחום מערכות מידע / מדעי המחשב / תעשיה וניהול •

 .חובה -ניסיון בתפקיד ניהול מערכות מידע   •

 .ניסיון באפיון והטמעת מערכות מחשוב קריטיות •

 . NOS BICOG, רצוי היכרות עם ERPניסיון במערכות  •

 .אבטחת מידע / באפיון / תמיכה / בדיקת מערכות מידעמוכח ניסיון  •

 , סייבר, יישום, (Outsourcing)הסיסטם  עבודה עם קבלנים חיצוניים בתחום בניסיון  •
 .fficeOשליטה ברמה גבוהה ביישומי 

 CRMניסיון בת וושאילתו  SQLידע בניהול תהליכי ,  HTML / CSSשליטה ב
 

 להצלחה: חשובים כישורים
 . ניסיון בהובלת שינויים  ,שורי מנהיגות ויוזמהיכ •

 ם. אישיים מעוליבין  יחסיםויכולת לייצר ולשמור על ניהול צוות  •

 .ים וכישורי ותודעת שירות גבוההיכישורים אנליטבעל ראיה מערכתית,  •

 .יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות •

 יכולת ביטוי טובה בע"פ ובכתב בעברית ובאנגלית.  •
                                                         

 .המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד                                                    
 navahr@nirdavid.orgקורות חיים מתאימים יש לשלוח למייל                              
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