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 2023/70מס'   חיצוני  מכרז פנימי

 בייה מחלקת גמנהל  למועצה מקומית ג'ת דרוש 

   מחלקת גבייה . מנהל     :תיאור המשרה

 משרה %  100: היקף העסקה

 .  40 - 38מח"ר  :דירוג ודרגה

 תיאור תפקיד :  

 ניהול הגבייה ברשות המקומית. עיקרי התפקיד: 

  לתאגיד מים, אגרות ועברה אם לא –א. ניהול תחום הגבייה ברשות )גביית ארנונה, מים 
 והיטלים(. 

 ב. קביעת שומות ארנונה וניהול מערך חיובי הארנונה.

 ג. ניהול כספי של מערך הגבייה. 
 

 תנאי סף :  

או שקיבל הכרה מהמחלקה   תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה,
באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, מינהל עסקים ,   להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ,

תואר אקדמי   טיסטיקה או בעל תעודת רואה חשבון בתוקף או בעלמשפטים או סט חשבונאות ,
 אחר

יאוחר משנתיים מתחילת   ההכשר : המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי גבייה, לא  •
הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק באמצעות חוזה   מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום

 אישי. 

לעריכת דין וחברות בלשכת ישראלי רישיון   –רישום מקצועי: עבור בעל תואר במשפטים   •
 עורכי הדין.

 

 :רישות ניסיוןד

 עי :ניסיון מקצו .א

השנים האחרונות    5שנרכש במהלך  ,שנים לפחות 3ברשות מקומית ברמה ג': ניסיון מקצועי של 
 . להגשת הצעות למכרז , בתחום הגבייה, הכספים והגזברות שקדמו למועד האחרון

   : ניסיון ניהולי .ב

 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה. 3

 :רישות נוספותד

 . בהתאם לצורך:  שפות •

 . OFFICE - - היכרות עם תוכנות ה : מחשב יישומי  •
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המועמד יחתום על תצהיר כי אינו מתנגד שתעשה פנייה על ידי המועצה למשטרה לקבלת   •
 רישום  פלילי והסכמת המשטרה למינויו.  

 

כישורים אישיים: כושר ביטוי בכתב ובע”פ, יכולת לקיים תקשורת טובה עם צוותים   •
תקשורת  מקצועיים,. אמינות ומהימנות ,עמידת בלחצים, יכולת למידה עצמית, ייצוגיות, 

 .בינאישית טובה, יכולת טיפול במספר נושאים במקביל
 

 . הרשות המקומית ת/גזבר:  תכפיפו •

   העשייה: אפיינימ

 :בתפקיד םייחודיי

 עבודה מול קהל.  .א
 שליטה בנתונים מרובים.  .ב

והמלצות+ שאלון   ןניסיו על המועמדים  להגיש קורות חיים+ אישורי השכלה + אישורי   :נהלהמ
 . טופס הצרה רש"פ משטרהניגוד עניינים+ 

בצירוף מסמכים   ,במשרדי המועצה  , ידניתלמנהל יח' ההון האנושי הצעות מועמדות יש להגיש  
 . 14:00 בשעה 23.02.2023  ,ישיחמ ותעודות השכלה המעידים על הכישורים הנדרשים עד יום

 הצעות שיוגשו מעבר למועד זה ייפסלו. 

מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי   מועמדיםהודעה בדבר זכותו של -
 .  הקבלה לעבודה

תינתן עדיפות למועמד 2021-בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( התשפ"א-
לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם )חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים המשתייך 

                                                                                                                            מאתיופיה( אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת  -

                                                                                                                .   לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה
מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד לבין -

ענייניו/ ענייניה האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה; בהתאם להוראות הדין, 
 .םהנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפני

 בכבוד רב                                                                                                                                     

 חאלד ג'רה                                                                                                                                     

 ראש המועצה .     


