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המועצה  מכריזה בזאת ,1976 –לצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז  41בהתאם לסעיף 
 :תפן על משרה פנויה כדלקמן-התעשייתית מגדלהמקומית 

 *גזבר המועצה תיאור המשרה:
 *שמורה למועצה האפשרות לדרוש מהמועמד שבמהלך העסקתו ישמש גם כמזכיר/מנכ"ל המועצה, באותו תקן, או למנות מנכ"ל בתקן נוסף

 בכפוף לאישור האגף לניהול  ההון האנושי ברשומ"ק, במשרד הפנים –חוזה אישי 

 

 שכר מנכ"ל( %85משרה )חוזה בכירים  %100  :שיעור המשרה

 תיאור התפקיד:
 המאושר לכל  התקציב אחריות להכנת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל של המועצה ומעקב אחר ניצול

 .יחידה

 ('וכדבעלים   )השתתפות  )ארנונה מים, ביוב, אשפתונים וכד'(, ותשלומי פיתוח אחריות לגביית המיסים במועצה 

 וניהול בספרי העזר  אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של המועצה המקומית בספרים הראשיים / רישום
 .והתאמתם לספר הראשי

 התנאים הכספיים לביצוע ההתקשרויות של המועצה ולמדיניות התשלומים אחריות לקביעת 

 בהתאם   ניהול השקעות המועצהלהכנת תזרים מזומנים של המועצה )תחזית הכנסות והוצאות( ול אחריות
 .לשיקול של כדאיות כלכלית

 ניהול צוות עובדי הגזברות. 

 ההנהלה אחריות לכינוס ועדות המועצה ומעקב אחר ביצוע החלטות. 

 הכללי סיוע לראש הרשות המועצה בגיבוש מדיניות בנושאי המינהל. 
 

 דרישות התפקיד :
 :השכלה

 מינהל ,ציבורית מדיניות ,עסקים ראיית חשבון, מנהל חשבונאות, ,כלכלה :הבאים מהתחומים באחד אקדמי תואר בעל
בהצלחה  המקומיות ברשויות הגזברים קורס את שסיים, אחר אקדמי תואר וניהול או בעל תעשייה הנדסת או/ו ציבורי
 כך, או תעודת רואה חשבון בתוקף. על תעודה לקבל וזכאי

 :תעסוקתי ניסיון
 הכנת גביה, ניהול שכר, חשבות תקציב, הכנת חשבונות, ניהול כגון(ניסיון תעסוקתי מצטבר בתחום הכספים והגזברות 

 תעסוקתי ניסיון שנות 7 לפחות - )כספיים וכדומה חות"דו

 ישיר באופן) עובדים צוות של הנחיה והובלה ,תקציב וניהול מ, בנייה"מו כללי ניהול בניהול לניסיון הכוונה (ניהולי ניסיון
 .ניהולי ניסיון שנות 4 לפחות - , לפחות עובדים 5 משמעותי המונה בהיקף (עקיף או

 גזברים בקורס להשתתף יחויב ,שנתיים לפחות במשך מקומית ברשות גזבר של תפקיד כן לפני מילא ולא שנבחר מועמד
 הגזברים קורס של בהצלחה סיום .המקומית ברשות כגזבר עבודתו מיום תחילת שנתיים בתוך המקומיות ברשויות

 .ל"המנכ בחוזר ומפורטים הקיימים לתנאים נוסף זה תנאי חוזה הבכירים. פי על העובד שכר לקידום תנאי מהווה
1/2011  

עד  3.8.2017 חמישי, ( עד יום054-7696679, )נייד: 04-9079002מועמדויות יש להגיש, לגב' מיטל דניאל שמחון, טלפון:  
ניסיון מקצועי  בצירוף קורות חיים, אסמכתאות לתואר אקדמי, אישורים על  ,במסירה ידנית בלבד 14:00שעה 

 .והמלצות
 
 

 בכבוד רב,
 

 סיגל שאלתיאל הלוי 
 ראש המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן


