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 2022דצמבר   05        
 למועצה אזורית אשכול  -   54/2022ודעת דרושים מ

 גזבר ית/סגן – דרוש/ה
 100%: היקף משרה

 הגזברות. בתחום  המועצהסיוע בהתוויית וביצוע מדיניות  : ר התפקידתיאו
וע העבודה  יצבקרה ומעקב על ב  ,פיקוח , יהול המינהל ובתכנון המדיניותסיוע למנהל האגף בנ  :תחומי אחריות 

 ניהול מחלקה באגף. ו ף אגהשוטפת ב 
 

 : דהגדרת התפקי 

סיוע   , סיוע במיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת האגף  ,מילוי מקום מנהל האגף בהיעדרו  ✓
ביצוע תפקידים שונים בהתאם להוראות  ו  חות זמנים, יעדים ויעדי בינייםבגיבוש תכנית העבודה, כולל לו

 .מנהל האגף 

,  הביצוע קוח על ההתקדמות בביצוע התכניות בהתאם למדדי י פ , ת מנהל האגףיצוע הנחיוב  מעקב אחר ✓
בכפוף  ) עדכון מטרות התכנית בהתאם להתפתחויות ו  הנחיית עובדי האגף בנוגע לביצוע תכנית העבודה

 . )לאישור מנהל האגף

עולה הכוללת  פ  ניסוח תכנית , הגדרת מטרות המחלקה תוך שימוש בסטנדרטים ספציפיים וברי מדידה ✓
לביצוע    מיפוי כלל הפעולות הנדרשות ,בקרה   ערכת, אמצעים למימושם, תחומי אחריות ומם יטרות ויעדמ

הנחית עובדי   ,הצגת מדיניות הרשות לעובדי המחלקה והנחייתם בביצוע המטלות  ,עבודת המחלקה 
עדכון מטרות תכנית  ,  ביניים  המחלקה בנוגע לגיבוש תכנית העבודה, כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדי 

הקצאת  ,  סמכויות הגדרת מבנה המחלקה, כולל חלוקת אחריות ו ,בהתאם להתפתחויות ה דהעבו
 . ווידוא ביצוע ההנחיות   משאבים וכלים נוספים הדרושים לביצוע עבודת המחלקה 

 
 : דרישות התפקיד 

מהמחלקה   רהכשקיבל ה   אוהמוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה,   בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד  ✓
, באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מינהל עסקים או  דמיים בחוץ לארץק אלהערכת תארים  

 תעודת רואה חשבון בתוקף. או סטטיסטיקה. 

 גזברות או כספים. ום  חבת ניסיון מקצועישנות  4 ✓

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

 .  OFFICEישומיי  עם   כרותהי –יישומי מחשב  ✓
 

 : ים בתפקידהייחודי מאפייני העשייה 
 . ות בלתי שגרתיות עבודה בשעו  יכולת הובלה ,  סדר וארגון  ,  שירותיות ייצוגיות, 

 
 גזבר המועצה  : פיפותכ

   : תנאי העסקה
 . ניםהפ משרד של לאישור  בהתאם אישי בחוזה העסקה

   infoshkol.e.ps://wwwtth//321  :  ר המועצהאתבמשרה פנויה שה לס בקופטלא מ ל מדים עומל העחובה  
לא  לא תעודות מתאימות ע לי תגש יה)פני  מלצות. דות והועי, תעו רים לניסיון מקצישואורות חיים,  ק  :  צרף לו

 . 12:00 ה בשע  22/12/2022 לתאריך   דע גיש לה ההצעות יש  ת  א  .תטופל( 
 

 .יענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות הסף לתפקיד 

 ני המינים. ן זכר, אך פונה לשהמכרז מנוסח בלשו 

  מועמדים תושבי האזור.  ת ולתינתן עדיפות למועמדים עם מוגבלויו 

 י הקבלה לעבודה. עם מוגבלות זכאי להתאמות בתהליכ מועמד 

 הולםה הזכאית לייצוג י דיפות למועמד המשתייך לאוכלוסיתינתן ע. 

  ותקים בשעת הצורךרהמועצה מוגדרת כמפעל חיוני לשעת חירום ועל כן עובדי המועצה מ. 
 

 ב ב ר כ ה,                                                                           

 וני  גדי ירק       ניר ים  
 צה אש המוער                                     המועצה מנכ"ל    
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