לשכת ראש העירייה
 29ינואר 2018
שבט
י"ג
תשע"ח
מכרז חיצוני מס' 11/11
למשרה של מנהל/ת מחלקת חשבות רווחה
באגף הגזברות -בעיריית נתניה
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך .זאת בהתאם להוראות
סעיף  8לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח – .1988
א .תיאור התפקיד:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

תכנון התקציב הרגיל של אגף הרווחה והכנתו על פי הנחיות הנהלת הרשות ,גזברית העירייה
ומנהלת אגף גזברות.
הזנת תקציב שנתי של אגף הרווחה בהתאם לתוכנית העבודה והתקציב השנתיים של יח' האגף
השונות.
ביצוע בקרה ומעקב תקציביים אחרי תקבולים ותשלומים ברמת סעיף תקציבי ,מחלקה וכלל אגף
הרווחה ודיווח למנהלת אגף גזברות.
הכנת הזמנות עבודה ,אישורן ע"י הגורמים המתאימים ,אישור חשבונות לתשלום.
דיווח וגביית כספים ממשרדי ממשלה (בעיקר משרד הרווחה) או כל גורם אחר התורם/מסייע
בכספים לאגף הרווחה ,בתחומי החשבות (לא כולל כ"א עירוני).
אחריות למעקב וגבייה של הכנסות עצמיות.
הדרכת סגן החשב ובקרה על עבודתו.
ניהול צוות העובדים במחלקה וכל מטלה שתוטל ע"י הממונים.

ב .הכישורים הדרושים:
 .1בעל תואר אקדמי שרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ ,באחד מהתחומים הבאים :חשבונאות ,כלכלה,
מנהל עסקים או סטטיסטיקה או תעודת רו"ח בתוקף.
 .2עבור בעל תואר אקדמי או תעודת רו"ח בתוקף כאמור לעיל 4 :שנות ניסיון בתחום העיסוק
הרלוונטי.
 .3ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בניהול שלושה עובדים או יותר – יתרון.
ג .כישורים כללים:
.1
.2
.3

יכולת ניהול וארגון ,עבודה בצוות ,נשיאה באחריות ,פיקוח ובקרה.
יחסי אנוש תקינים ,אמינות ומהימנות אישית ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,יעילות וזריזות  ,ניסיון
עבודה מוכח ומוצלח במגע עם קהל.
הכרת המערכת העירונית לגופיה השונים.

שיעור משרה .100% :
תנאי שכר  :מנהל מחלקה  40-42בדרוגים השונים לחילופין חוזה אישי באישור משרד הפנים.
כפיפות  :מנהלת אגף גזברות.
שאלון אישי למועמד בצירוף קורות חיים מודפסים  ,תמונת פספורט ותעודות המעידות על השכלה ,יש
להגיש לאגף משאבי אנוש עד יום רביעי .31.01.2011
שאלון אישי ניתן לקבל במזכירות אגף משאבי אנוש ,רח' הצורן  ,6נתניה או באתר האינטרנט העירוני
ניתן להגיש הטפסים ידנית במשרדי האגף בשעות העבודה ,בדוא"ל avih@netanya.muni.il
בפקס ,09-8920593:בדואר :רחוב הצורן  6נתניה.
בכבוד רב,
מרים פיירברג-איכר
ראש העירייה

