לאגמון החולה קק"ל דרוש/ה מנהל/ת תיירות/ית
אגמון החולה ,הוא אחד מאתרי תיירות הטבע המובילים בישראל ,ואחד מפארקי הצפרות החשובים בעולם.
קרן קימת לישראל משקיעה בימים אלה למעלה מ 100-מיליון  ₪בהקמת מרכז מבקרים חדשני ובשדרוג
תשתיות התיירות באגמון ,במטרה להפוך אותו למוקד מחולל שינוי בכל אזור הגליל המזרחי והגולן.
האתר מנוהל באמצעות גוף מנהל – "נחלת מושבי הגליל אגש"ח לעיבוד אדמות החולה בע"מ" בפירוק מפעיל
ע"י עו"ד אריה הרמלין.
תיאור המשרה:
אחריות כוללת להפעלתו של אגמון החולה על כל מגוון הפעילויות בו :קליטת מבקרים ,שיווק ,אירועים
וטקסים ,פיתוח תיירותי של האתר ,ניהול תקציבי וכח האדם ואחריות כוללת לביטחון ובטיחות האתר.
•

ביצוע החלטות מנהלת התיירות המשותפת.

•

הגדרת יעדים תיירותיים-עסקיים אסטרטגיים לאגמון החולה והובלת האתר לעמידה בהם.

•

אחריות כוללת למערך מרכז המבקרים ,הניהול הכספי ועמידה ביעדים מוגדרים.

•

אחריות מלאה לניהול תקציב שנתי.

•

ניהול יומיומי שוטף של מכלול אתר תיירות טבע הפרוש על שטח גדול וקולט קהל רב.

•

אחריות לשיווק ,הסברה ,קשרי קהילה וביצוע פרוייקטים חינוכיים באגמון החולה ,בתאום עם אזור
החולה במרחב צפון ,ובעלי עניין נוספים בקק"ל ,חינוך ,צפרות קשרי ציבור ועוד.

•

אחריות לשירות למבקרים ,לאירועים ולפעילויות ,ייזום רעיונות להגברת חווית המבקר ואחריות
ליישומם ,בתאום עם אזור עמק החולה במרחב צפון ,וגורמים נוספים בקק"ל.

•

ניהול ופיתוח שיתופי פעולה בממשקים רבים עם ספקים ,שותפים ,זכיינים ,מתנדבים ,תורמים ובעלי
עניין שונים.

•

ניהול צוות העובדים של אגמון החולה.

•

שותף בצוותי ההיגוי העוסק במחקרי צפרות ,עגורים ,מרכז אקלום.

•

שותף בצוותי ההיגוי שונים העוסקים בפיתוח פארק אגמון החולה.

•

שותף בצוות היגוי של תפעול החולה.

דרישות המשרה:
• תואר ראשון לפחות ,רצוי בתחום רלוונטי.
•

ניסיון ניהולי של  3שנים לפחות בתחום התיירות.

•

ניסיון בהנעת עובדים וניהולם ,לרבות ניהול והפעלת יועצים/קבלנים/זכיינים בתחומים שונים,
והתקשרויות עם גורמים נוספים.

•

ניסיון בניהול ,הובלת והטמעת מהלכים אסטרטגיים ותהליכי שינוי ארגוני.

•

ניהול ואחריות על התנהלות הפארק ,בכל ימות השנה.

•

ראיה תיירותית-עסקית רחבה ,חשיבה שיווקית ותפעולית.

•

היכרות עם עולם הטבע והזדהות עם ערכי פיתוח בר-קיימא ועם ערכי קק"ל.

•

יכולת לייצר חזון ,ייזום והובלת תהליכים.

•

יכולת לעבוד באופן עצמאי ובעבודת צוות.

•

יחסי אנוש מעולים.

•

תודעת שירות ,אחריות ,אכפתיות.

•

ראיה מערכתית ,ויכולת ארגון ותכנון.

•

נכונות לעבודה במקום ,כולל בשעות לא שגרתיות.

•

כושר התבטאות מעולה בעברית ,בכתב ובע"פ.

•

שפות נוספות – יתרון.

היקף המשרה:
•

משרת ניהול מלאה

תחילת עבודה :בסמוך לאחר בחירת המועמד/ת.

קו"ח ניתן לשלוח :לכתובות דוא"לjobs@agamon-hula.co.il :

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

