
 

 ז' טבת, תשפ"ג

 2022דצמבר,  31

 (מכרזים) 106מספרינו: 

 קטים בלשכת מנכ"לרכז/ת פרוילתפקיד  106מכרז פומבי מס' 

  

 מנכ"ל המועצה והחכ"ל  כפיפות:           משרה %50 שיעור המשרה: 

 
 תנאי סף:דרישות ו

 
 

 ניסיון מקצועי:
 ת ניסיון בתחום העיסוק של המשרה או בתחומים שיש להם זיקה למטלות הכרוכות בה.שנ לפחות

 
 :דרישות נוספות

  בהתאם לצורך. –שפות 

  היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב-OFFICE. 

 ראש גדול, חריצות ויכולת גמישות 

  ברמה גבוהה במחשב ובתוכנותשליטה OFFICE ואינטרנט 

 יכולת עמידה בתנאי לחץ ועבודה בסביבה דינאמית 

 יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות עובדים 

 יכולת תעדוף משימות 

 
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 .עבודה בשעות לא שגרתיות 

 .ייצוגיות 

 
המעידות על עמידה בתנאי הסף כנדרש יש להגיש לאוראל גנון, קו"ח, צילום ת"ז, תעודות ואסמכתאות 

, עד לתאריך: el.muni.il-r.enosh@betאו במייל:  9700502-1532 רכזת משאבי אנוש,  בפקס:
 כ' שבט, תשפ"ג, 11.02.2023

 
 

 תיאור התפקיד: 

איסוף ואספקת מידע מקצועי למנכ"ל החכ"ל 

  הכנת מסמכי עבודה, סיכומי דיונים והפצתם לפי בקשת המנכ"ל 

ומחוצה לה, בהנחיית המנכ"ל חכ"להגדרת נהלי עבודה הקשורים בניהול הרשות לגורמים השונים ב 

ניהול פרויקטים, קידום תכניות ובקרה על ביצועם בתיאום עם גורמים נוספים ברשות בכפוף להנחיית המנכ"ל 

מענה לפניות שונות בשמו של המנכ"ל ועל פי הנחיותיו 

ייצוג עמדותיו של המנכ"ל שפי שהוגדרו על ידו בפורומים שונים 

 חכ"לומגוונות לפי צרכי הסיוע למנכ"ל במשימות שונות 

mailto:enosh@bet-el.muni.il


 

 הערות:
 לא תענינה. -שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים כנדרש פניותשאינן עונות על דרישות המודעה או  פניות .1
בהתאם לחוק שוויון זכויות  תינתן עדיפות למועמדים/ות בעלי צרכים מיוחדים וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת .2

 .1998 -לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח
 .ח יש לציין מוגבלותבהגשת קו" -מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה .3
עובדי הרשות המקומית, אם  תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב .4

 הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
מותנית באישור  וקליטתו לעבודהאחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך  / חכ"למועמד/ת שהינו קרוב משפחה של עובד מועצה .5

 ועדת השירות במשרד הפנים
 , בה יבחנו כישוריו/ה עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.שנה אחתלתקופת ניסיון של  הינה ההעסקה .6
התאמה, במסגרת הגופים  רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להיבחן במבחני החכ"ל .7

 בכך.העוסקים 
 מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. .8
תימסר הודעה על כך מראש  תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, רשותבמקרה בו ה .9

 למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.
 .רה פונה לנשים וגברים כאחדהמש .10
 

 
 בברכה,

 חיים מרגוליס
 והחכ"ל מנכ"ל  המועצה

 

 
 


