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להגשת מועמדות לתפקיד

נשיא/ת המכללה האקדמית ספיר

ועדת האיתור לתפקיד נשיא המכללה האקדמית פיר מזמינה בזאת הגשת מועמדות לתפקיד נשיא המכללה.
המכללה שוכנת בנגב המערבי ,והיא המכללה הציבורית הגדולה בישראל .בקמפו המכללה לומדימ כ 7,000-טודנטיות ו טודנטימ
)לרבות במרכז הטכנולוגי להנד אימ( ,במגוונ גדול של מחלקות לימוד ,והיא מע יקה יותר מ 1,000-חברי גל אקדמי ומרצימ.
המכללה האקדמית פיר פותחת שעריה ל טודנטימ ,לעובדימ ולמרצימ מרקע תרבותי ,כלכלי וגיאוגרפי מגוונ ,ומעניקה להמ חוויה
אינטלקטואלית ,חברתית ו טודנטיאלית עשירה .לצד זאת ,המכללה מקנה השכלה אקדמית וטכנולוגית ברמה גבוהה ביותר,
המבו ת על חדשנות ומצוינות בהוראה ובמחקר ,ופותחת לבוגריה אופקימ להובלת התרבות ,הכלכלה והחברה בישראל .המכללה
משולבת ב ביבתה ,מהווה עוגנ אקדמי ,כלכלי ,תרבותי ,חברתי וטכנולוגי בנגב ,ומטפחת מנהיגות בעלת אחריות חברתית ומודעות
אזרחית עמוקה.
הנשיא עומד בראש המכללה )ובראש המרכז הטכנולוגי להנד אימ הפועל לצדה( ,והוא בעל ה מכות האקדמית והניהולית הבכירה
ביותר .הנשיא אחראי לרמתה האקדמית של המכללה ולניהולה ,לפיתוחה האקדמי ,לתקציבה ולייצוגה בארצ ובעולמ .הנשיא אחראי
ליצירה ולשימור של קשרימ עמ רשויות מו מכות ,גורמימ פילנטרופיימ ותורמימ ולגיו משאבימ ,ופעילות זו בארצ ומחוצה לה -
היא חלק עיקרי מתפקידו.
המועמד שיבחר חבר הנאמנימ של המכללה ,לפי המלצת הוועד המנהל ,יעמוד בראש המכללה לתקופת כהונה בת  4שנימ ,שתחל
באוקטובר  .2019לפי תקנונ המכללה ,תקופת הכהונה ניתנת להארכה לשתי תקופות נו פות בנות  4שנימ כל אחת .המכללה
תהיה מקומ העבודה היחיד של הנשיא ,במשרה מלאה.
דרישות התפקיד:
 דרגת פרופ ור במו ד אקדמי מוכר בארצ או בעולמ.
 חזונ אקדמי ומחויבות לערכימ בהמ דוגלת המכללה.
 מנהיגות אקדמית ויכולת מוכחת בניהול מו ד אקדמי ובהנעת תהליכי פיתוח וצמיחה והובלתמ.
 יכולת מוכחת בגיו משאבימ ,הכרות וקשרימ טובימ עמ גורמימ פילנטרופיימ ותורמימ בארצ ובעולמ .עמידה בדרישה זו הכרחית.
 ני יונ ניהולי מגוונ בתפקידימ בכירימ במערכות ציבוריות או אקדמיות ,היכרות עמ מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל,
ויכולת לייצג את המכללה בפני גורמי אקדמיה ,ממשלה ,ציבור ,ותורמימ בארצ ובחו"ל.
 תקשורת בינ אישית ויח י אנוש טובימ.

מועמדימ הרואימ עצממ מתאימימ לתפקיד ,מוזמנימ לשלוח קורות חיימ מפורטימ ,שמות ממליצימ ופרטי הקשר עיממ ,מ מכ
המציג את חזונמ האקדמי וכל חומר רלוונטי אחר.
את המ מכימ יש לשלוח בדוא"ל לכתובת ,ruthe@sapir.ac.il :עד לא יאוחר מיומ  26.12.2018בשעה .16:00
כל פניה תיענה ) ודיות מובטחת( .מועמדימ מתאימימ יוזמנו לראיונ בפני ועדת האיתור .ועדת האיתור רשאית ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,לפנות לאנשימ שלא הציגו מועמדותמ ,אשר לדעתה כישוריהמ עולימ בקנה אחד עמ דרישות התפקיד ,לשלוח מועמדימ
שיגיעו לשלב המיונ ה ופי למבחנ התאמה ,או לא להמליצ על אפ מועמד ,והכל מבלי שתהא למועמד כל טענה בקשר לככ .המלצות
ועדת האיתור יוגשו לועד המנהל של המכללה.
הליכ זה אינו מכרז ואינו כפופ לחובת מכרז .ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מקרה שבו
מועמד כלשהו אינו עומד בדרישה כלשהי ,להתעלמ מאי מילוי הדרישה ,אמ לדעתה יש הצדקה לככ ,וכנ לפנות למועמד בבקשה
לאימות פרטימ ,להבהרה ,לקבלת נתונימ ומ מכימ נו פימ.
הפניה מיועדת לגברימ ולנשימ כאחד.
גלעד שר ,עו"ד ,יו"ר הועד המנהל
יו"ר ועדת האיתור
המכללה האקדמית פיר
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