
 

 
 

 3ג//2019מכרז פנימי/חיצוני 
  דרוש/ה למועצה אזורית בני שמעון

 ראשי/תת /תקציבאיסגן גזבר 
 

 התפקיד: תיאור

  המינהל בניהול  ית/לגזברסיוע הגזברות כולל סיוע בהתוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום
  .קוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגףות, פיובתכנון המדיני

  הנחייה וייעוץ לראשי יחידות ברשות המקומית בגיבוש הצעות תקציב יחידתיות, בכפוף לתבחינים
 מקצועיים ובהתאם לתכניות העבודה השנתיות.

  הרשות והגזבר.הכנת תקציב שנתי ורב שנתי לרשות המקומית בהתאם להנחיות ראש 

 .אחריות לפיקוח ובקרה על ביצוע התקציב הרגיל כפי שאושר 

  הבלתי רגילאחריות לפיקוח ובקרה על ריכוז התקציב. 

 םשל הרשות או חלקבתאגידיה העירוניים  הכנת תקציב שנתי, פיקוח ובקרה.  

 .שחרור כספים ממשרדי ממשלה שונים 

  .סיוע לגזבר/ית הרשות בנושאים שוטפים 
 

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה  השכלה:
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מינהל עסקים או 

  .סטטיסטיקה

 .תעודת רואה חשבון בתוקףאו 
 

רקע מקצועי בהנח"ש ובתוכנות  .הכספים יתרון לתקצובשנות ניסיון מוכח בתחום  ארבע  ניסיון מקצועי:
  לניהול פיננסי.

 
 .שנת ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה  :ניסיון ניהולי

 
 .בודה בשעות בלתי שגרתיות, יכולת הובלה, סדר וארגוןות, שירותי ,ייצוגיות דרישות ייחודיות לתפקיד:

 
זמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ואמינות ומהימנות אישית, י  :תכונות אישיות

 ותפיסה, כושר למידה, מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב או בע"פ.

יכולת קבלת החלטות, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח  תכונות ניהול וארגון:

 יצוג הרשות בפני גורמי חוץ.ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, קיום וטיפוח יחסים בינאישיים, יכולת י

 הרשות המקומית  ית/גזבר  כפיפות ארגונית: 
 

 כלכלן בארגון או במוסד עסקי או ציבורי. .אחרת ניסיון בניהול התקציב ברשות מקומית יתרון:

 מנהל עסקים, כספים וכלכלה.תואר שני בתחומי . OUTLOOKו   OFFICEשליטה מלאה בתוכנות 
 

 העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים. - 100%משרה מלאה היקף משרה:
 

 2019.05.14  -חמישי הקורות חיים יש להעביר עד ליום 
 לפניה עותק של תעודות אקדמאיות, אישורים לניסיון מקצועי והמלצות.נא לצרף 

 )פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל( 
 (גילי בנשימול)עבור   9915852-08או באמצעות הפקס   misra@bns.org.ilניתן להעביר: במייל לכתובת: 
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