כ"ט ניסן תש"ף
 23אפריל 2020

מכרז חיצוני/פנימי מס'  19.20לתפקיד חשב/ת אגף החינוך (ברמת מנהל מחלקה)
שעור המשרה100% :
דרוג :דרוג דרגה או חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.
כפיפות :לגזבר העירייה וראש מינהל החינוך.
הכפיפות הארגונית לגזבר העירייה ואוריינטציה מקצועית לראש מינהל חינוך.
תיאור התפקיד ותחומי אחריות:
 פיקוח ובקרה על הפעולות הכספיות ביחידה שבתחום אחריותו.
 התאמת ביצוע התקציב למסגרות מאושרות.
 ביצוע בקרה על יישום הסדרים ונהלים כספיים בתחום ההוצאות וההכנסות.
 חתימה על מסמכים כספים :אישורי חשבון ,הוראות תשלום  ,הזמנות  ,המחאות וכיו"ב.
 הכנת תחשיבי חסכון והתייעלות בתחומי חינוך.
 טיפול מעקב ודרישות חיוב והתחשבנות בנושא אגרות חוץ.
 בקרה תקציבית בנושא מכרזי ליבה בתחום החינוך כדוגמת הסעות ,הזנה ועוד.
 ניהול ובקרה תקציבי ניהול עצמי ונציג הגזברות אל מול מנהלי בתיה"ס.
 בקרה שנתית לדוחות כספיים של בתי הספר.
 ליווי תחשיבים כלכליים כדוגמת קייטנות קיץ בנושא גני ילדים .
 כל מטלה שתוטל ע"י הממונים וקשורה בתחום החינוך.
תנאי סף :
 בעל/ת תואר אקדמאי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל
הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד התחומים הבאים:
חשבונאות ,כלכלה ,מנהל עסקים או סטטיסטיקה.
או
תעודת רו"ח בתוקף.
ניסיון מקצועי:
 ניסיון מקצועי של  4שנים לפחות בתחום העיסוק הרלוונטי.
 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
דרישות נוספות בגדר יתרון:
 יישומי מחשב -היכרות עם תוכנות ה.office -
 עברית ברמה גבוהה.
כישורים אישיים
אמינות ,יוזמה ,קפדנות בביצוע ,הבנה ותפיסה ,יכולת קבלת החלטות ,כושר התמדה ,כושר למידה,
יכולת עבודה בצוות ,יחסי אנוש מעולים וגישה שירותית.

לאור התפרצות נגיף הקורונה ניתן להגיש מועמדות במייל Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.il

או בפקס מס'  04-9884111באמצעות הטפסים הנמצאים באתר העירייה.
מועד אחרון להגשת מועמדות למכרז הוא  10/09/2020בשעה . 12:00
על המועמד/ת לצרף צילומי תעודות וכן מסמכים המוכיחים את הניסיון והכישורים הנדרשים
כגון  :שאלון אישי ,קו"ח ,אסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסף ,המלצות ,צילום ת"ז וכו'.
בקשות שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל ,לא
תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה .כמו גם בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף.
מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת
המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.
הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה,
עו"ד עינב בן יהודה
מנהלת משאבי אנוש

העתקים:
משה קונינסקי  -ראש העיר
דר' שולה מנחם – מנכ"ל העירייה
ענת חנה לנקסנר -גזברית ,ראש מנהל הכספים
אודי איזק -ראש מנהל החינוך
ועד עובדים

