מכרז פומבי מס' 01/2018

גזבר/ית המועצה
תאור תפקיד








אחריות על ניהול המערך הכספי של המועצה.
אחריות להכנת תקציב המועצה.
אחריות לגביית מיסים.
ניהול צוות עובדים.
ניהול מערכת החשבונות של הרשות.
ניהול המשאבים הכספיים של הרשות.
עבודה שוטפת מול משרדי הממשלה השונים.

דרישות התפקיד
השכלה  :בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים :כלכלה ,חשבונאות ,ראית חשבון ,מנהל עסקים ,מדיניות
ציבורית ,מינהל ציבורי ו/או הנדסת תעשיה וניהול או בעל תואר אקדמי אחר ,שסיים קורס הגזברים ברשויות
המקומיות בהצלחה וזכאי לקבל תעודה על כך.
ניסיון תעסוקתי :ניסיון מוכח של  5שנים (במצטבר) לפחות בתחום הכספים והגזברות כגון :ניהול חשבונות,
הכנת תקציב ,חשבות שכר ,ניהול גביה ,הכנת דו"חות כספיים וכדומה.
תינתן עדיפות לניסיון של גזבר רשות לשעבר או סגן גזבר ברשויות מקומיות.
ניסיון ניהולי :ניסיון מוכח של  3שנים לפחות בתחום הניהול כגון :ניהול כללי ,ניהול מו"מ ,בנייה וניהול של
תקציב ,הנחיה והובלה של צוות עובדים (באופן ישיר או עקיף) בהיקף משמעותי ,המונה  3עובדים לפחות וככל
שניתן בסדר גודל ,הדומה לכמות העובדים ביחידת הגזברות של הרשות המקומית.
הערה :העבודה דורשת שעות עבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות.
כישורים אישיים :אמינות ומהימנות אישית  ,קפדנות ודייקנות ,כושר למידה ,יכולת קבלת החלטות ,כושר
ניהול עובדים ,יכולת ארגון ותכנון ,יחסי אנוש מעולים ,יכולת תיאום ופיקוח ,סמכותיות וייצוג המועצה בפני
גורמים חיצוניים.
היקף משרה 100% :
דירוג  :בכירים (בכפוף לאישור משרד הפנים)

חובה להמציא קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה.
חובה להמציא המלצות.

המשרה פנויה באופן זמני בלבד והמועמד שייבחר יועסק במילוי מקום
לתקופה זמנית( .עד שנה)
איוש המשרה בדרך קבע ,בכפוף להתפנותה
לקבלת טפסים למשרה פנויה וקבלת המפרט לדרישות התפקיד ניתן לפנות למח' משאבי אנוש במשרדי המועצה
ברחוב הערבה  11רמת-ישי בשעות העבודה בימים א'-ה' משעה  08:30ועד .14:30
ניתן לפנות טלפונית  04-9039814/818 :או לאתר המועצה – WWW.RAMAT-YISHAY.CO.IL
הצעות יש להעביר במסירה אישית למחלקת משאבי אנוש במועצה במעטפה סגורה וחתומה
עד לתאריך  07.03.2018בשעה 12:00
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז לא תענינה.
המודעה מתייחסת לגברים ולנשים כאחד.

בכבוד רב,
המועצה המקומית
רמת-ישי

