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 פומבי  2/2018מכרז כ"א 
 מנכ"ל המועצה   לה /מזכירדרוש/ה 

 היקף משרה 
  ה' .-ימים א' ש"ש, חמישה ימים בשבוע 42.5שרה, מ %100

 תחילת העסקה :
 מיידי 

   כפיפות :
 מנכ"ל המועצה  .
 תיאור התפקיד : 

  אלקטרוני ורגיל.  יוצאהדפסת מסמכים, הפצה, סריקות, צילומים, טיפול בדואר נכנס,  -
 מענה טלפוני.   -
 ניהול לוח זמנים ופגישות של הממונה . -
 חובה -ידע בהכנת מצגות  -
 הכנת חומר רקע לישיבות .  -
 ביצוע כל מטלה אחרת.   -

 דרישות התפקיד:
 או תעודת בגרות מלאה . שנות לימוד לפחות   12* בוגר/ת 

 . OFFICEב ובתוכנות* ניסיון מוכח ושליטה מלאה בעבודה במשרד ממוחש
  בתוכנת מעבד תמלילים.* שליטה מלאה בהדפסה 

 . PowerPointתוכנת –* ידע בהכנת מצגות 
 .Outlook* ידע ושליטה בהפעלת תוכנת 

 * רישום ועריכת פרוטוקולים של ישיבות .
 .  הואדמיניסטרצי * ניסיון קודם בעבודה בתחומי המזכירות

 *  תודעת מתן שירות גבוהה. 
 * תקשורת בינאישית גבוהה.  

 * אדיבות, אמינות, מהימנות, והקפדה על פרטים.
 * יוזמה, כושר ארגון ויכולת למידה.  

 * יכולת לעבודה אינטנסיבית  הדורשת טיפול במספר רב של משימות ובמקביל. 
 * שפה עברית ברמה גבוהה. 

 בקטגורית  מכרזים . www.tefen.org.ilלאתר המועצה להיכנס ניתן המלאים מכרז בפרטי הלצפייה  .1
רלוונטיים יש להגיש במזכירות המועצה במסירה ידנית, או  קורות חיים, תעודות, המלצות ומסמכים  .2

 . 14:00בשעה  11/2018/22עד לתאריך  yaira@tefen.org.il  –, או במייל  9872147-04בפקס 

שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות   מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן .3

 למשרה האמורה.

המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו  .4

 ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

 ות מקומיות /משרד הפנים . דירוג דרגה בכפוף לאוגדן תנאי שירות ברשוי –שכר  .5

 

 בברכה ,                                                                                                                                                      

 סיגל שאלתיאל הלוי                                                                                                                                             

 ראש המועצה                                                                                                                                                   
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