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 2022דצמבר   05          
 רית אשכול למועצה אזו  -   50/2022ודעת דרושים מ

   ה/דרוש 

 חינוך  -רפרנט תקציבים 
 100% : היקף משרה

 : הגדרת התפקיד

 הכנת תקציב שנתי לאגף על סמך תוכניות עבודה מהממונה והגשתן לאישור הנהלת המועצה.  ✓

צעת התקציב של הרשות  תו לצורך הכנת הויחום אחר אגף שבתב ל התקציבים לכ  ודז בדיקה ועיבריכו ✓
 ומית. המק

בחינת ניצול התקציב בהתאם לייעדים   .ת האגף ילו, מעקב ובקרה תקציבית על פע ניהול תכנון,  ✓
 מאושרים. 

 אחריות לרישום כל ההכנסות וההוצאות ופנייה לגזברות בכל מקרה של חריגה מהתקציב המאושר.  ✓

 שלום. מתן אישור לתוקבלנים ולפקים  סל תשלום  יקת חשבונות והוראות דת לב אחריו ✓

להוראות החוק  ניהול התקציבים בהתאם לנהלים,  נחיית היחידות שבאחריותו בנוגע לאופן ייעוץ וה ✓
 . ולמדיניות הרשות המקומית 

 . הכנת תחזיות הכנסות והוצאות שנתיות של האגף  ✓

 . הנשת הממופי דרי , עלאחריותו   יתחומ השתתפות בפורומים פנים וחוץ הקשורים ל ✓

נוך מיוחד, שמע, ראייה ועוד במוסדות החינוך של הרשות, קשר מול  שות פרטיות חיאחריות על הנג ✓
 . ממשלתיים גורמי פנים וחוץ ומשרדים

 . של הרשות המקומיתמעקב ובקרה אחר שכר עובדי החינוך   ✓

 ינוך. הגשת בקשות למשרד החינוך לבינוי מוסדות ח  ✓
   :ד קיהתפ   דרישות 

 יתרון  - מוכר סד אקדמי תואר ראשון מו  ✓

 יתרון   -תעודה בהנה"ח   ✓

 יתרון   -לפחות בתפקיד דומה  שנתייםניסיון קודם של  ✓

 . officeידע בסביבה ממוחשבת, שליטה מלאה בתוכנות ה  ✓
   : ם בתפקידיחודייימאפייני העשייה ה

בימים ובשעות לא   נכונות לעבודה מאומצת , נשיאה באחריות, אמינות ומהימנות, וסדר ארגון , יכולת ניהול

 עולה. ים ויכולת עבודה בשיתוף פגרתיש

 / מנהל אגף החינוך   גזבר המועצה : כפיפות

 . ע"פ ההסכם הקיבוצי ברשויות המקומיות : תנאי העסקה
   infoshkol.e.ps://wwwtth//321  :  ר המועצהאתבמשרה פנויה ס בקשה לופטלא מ ל מדים עומל העחובה  

לא  לא תעודות מתאימות ע לי תגש יה)פני  מלצות. דות והועי, תעו רים לניסיון מקצוישא  ורות חיים,ק  :  צרף לו
 . 12:00 ה בשע  22/12/2022 לתאריך   דע גיש לה ההצעות יש  ת  א  .תטופל( 

 
 ענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות הסף לתפקיד. י 

  מועמדים תושבי האזור.  ולתינתן עדיפות למועמדים עם מוגבלויות 

 כאי/ת להתאמות בתהליכי הקבלה לעבודה.ות זמועמד/ת עם מוגבל 

 עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם. ינתןת 

  .המועצה מוגדרת כמפעל חיוני לשעת חירום ועל כן עובדי המועצה מרותקים בשעת הצורך 

  נים. מיהמכרז מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני ה 

 
 

 ב ב ר כ ה,                         ניר ים                         
 ראש המועצה  –גדי ירקוני                    מנכ"ל המועצה 
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