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 /202277מכרז פומבי מספר

 
 כדלהלן: פנויההודעה על משרה 

 
 שבע–למוזאון הנגב לאמנות באראוצר/ת   :המשרהתואר 

 
 תיאור התפקיד: 

מתחלפת  הכנת תכנית תערוכות  ,  בניית תכנית אוצרותיתואחריות לגיבוש תכנית התערוכות   •
 .  וןהמוזא שנתית מפורטת של -דושנתית ו

 אצירת תערוכות ושיתופי פעולה עם אוצרים אורחים ומוזאונים מהארץ ומהעולם.  •
ובמסגרת    הפקה • הזמנים  בלוחות  המוזאון  מאוסף  יצירות  בשילוב  מתחלפות  תערוכות  של 

 התקציבית הנתונה.  
 .הפקת קטלוגים לתערוכות, כולל מאמרים מקצועיים, הפקת טקסטים לתערוכות ולקטלוגים •
 מוזאון  ניהול אוסף ה •
 הכוונה של צוות ההדרכה   •
 הכוונה וליווי צוות המוזאון בתחומי רסטורציה, שימור ורישום האוסף.  •
   .כתיבת בקשות למענקים עבור תערוכות ופרויקטים מיוחדים אחרים •
החינוכית    • העבודה  ותכניות  המדיניות  בגיבוש  עם  בהשתתפות    ההדרכה   מחלקת שיתוף 

 .והשיווק של המוזאון
 פסלים במתחם המוזאונים. פיתוח גן ה •
 של המוזיאון. אחריות על תוכן פרסומי  •
 ייזום פעילות לשילוב המוזאון בקהילה ושיתופי פעולה עם גופים עירוניים אחרים. •

 
 תנאי סף: 
 השכלה:

  –השכלה אקדמאית מלאה, בוגר/ת תואר ראשון ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה   •
 חובה.  

אקדמאית   • בוהשכלה  ממוסד  באמנות,  שני  תואר  גבוהה  גר  להשכלה  המועצה  ע"י    -מוכר 
 חובה, ניסיון מעשי באוצרות .

 
 

 ניסיון מקצועי:
 דרישות התפקיד:

ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בעבודה אוצרותית, תכנון, הקמה והפקת תערוכות, ניהול   •

 חובה.    -תקציבי תערוכות, והפקת קטלוגים לתערוכות
   פה ברמה גבוהה ביותר וניסיון מוכח בכתיבת תוכןכושר הבעה בכתב ובעל  •
 יכולת גבוהה וניסיון בעמידה מול קהל.  •
 שליטה ביישומי מחשב שונים, לרבות מסדי נתונים, היכרות עם העולם הדיגיטל המוזיאלי.  •
 יכולת עבודה יחידנית וצוותית. •
 . יחסי אנוש מצוינים •
    .יתרון  – ניסיון בניהול תקציב •
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 דרישות נוספות: 
 . יעת השפות עברית ואנגלית על בורייןיד •
 . בצוותיכולת עבודה  •
 . יחסי אנוש מצוינים •
 ., יוזמה ויכולת עבודה עצמאית למול גורמים רביםכריזמה •
 . יחסי אנוש טובים ותקשורת בינאישית מעולה •
 . כושר הבעה מעולה בכתב ובעל פה •

 
 :  כפיפות

 מנהל מתחם המוזאונים  

 
 :היקף
    משרה  100%

 
 : רמת תפקיד

 אושר על ידי משרד הפנים.  שמתווה העל פי   - 5
 

 הערות:
מועמד/ת שימצא/תמצא מתאים/מה למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/תידרש לעבור   .1

 מבחן התאמה. 
  הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה. .2
גבוהה, או אישור שקילות תואר    על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה .3

להע מחו"לתארים    רכתמהגף  החינוך אקדמיים  במשרד  ממוסד    -  ,  תואר  בעל  הוא  אם 

לימודים להשכלה גבוהה בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפוף להוראת הדין  
 , לרבות נציבות שירות המדינה. אקדמיים מחו"ל  וכללי הגף להערכת תארים

בצי .4 חיים,  ותעודותקורות  העסקה  אישורי  המלצות,  החובה    רוף  דרישות  על  המעידים 

ניתן  וההשכלה   לעיל,  עד  הרשומים  תשפלהגיש  טבת  י"ב  חמישי,  בשעה    5/1/2023,  "גיום 
 :  ר"מהבקישור  16:00
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