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 מנהל/ת יחידת שכר   – 21/12מכרז פנימי/חיצוני 

 

 גזברות  : היחידה

 מנהל/ת יחידת שכר  ר המשרה: ואת

  המשרה   דרגת

 : ודירוגה

 שכר בכירים מותנה עפ"י כל דין  40%חוזה אישי בהיקף 

 100% : העסקההיקף 

 נימי/חיצוני פ סוג מכרז:

 ניהול יחידת השכר  יד:תיאור תפק

 היחידה. העבודה של  תכנון תכנית .1

 הנחיה והדרכה מקצועית.  .2

 פיק את תלושי השכרניהול קשר עם ספק שירותי המחשוב המ .3

 

 הוצאה לפועל של מדיניות שכר וזכויות העובדים ברשות

ב .1 חוץ  גורמי  עם  קשר  על  ושמירה  קשר  לתנאים  יצירת  שקשור  מה  סוציאליים, כל 

לאומי לביטוח  למוסד  תשלומים  להעברת  אחריות  לקלרבות  לקרנות ,  פרישה,  רנות 

 ארגון לניהול תגמולי עובדים.לכל השתלמות, לקופות גמל ו

 שכר בהתאם להוראות הדין הקיים.וידוא הפקת תלושי  .2

 שכר.בדיקה ופיקוח על תקינות של תלושי השכר ושל מרכיבי ה .3

 

 בקרה על מערך השכר ברשות

 ם עליהם.הפקת דו"חות בקרה ודיווחים תקופתיים לגזבר וביצוע ניתוחי .1

 הפקת דו"חות בקרה על פי הנחיית הגזבר.  .2

קבלת   .3 לצורך  הרשות  ולראש  לגזברות  מחלקות,  למנהלי  השכר  תקציבי  הדמיית 

 החלטות בנושא עלויות שכר ותנאי רווחה. 

 נאי סף ת

 כלה: הש ידע והשכלה 

 המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה ע"י בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר  •

הנדסאי    או  בעל תעודת רו"ח בתוקף.  או  .בחו"לארים אקדמיים  להערכת תמהמחלקה  

-התשע"ג  לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,  39או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  

 אישור הרבנות הראשית לישראל   לפי  ("יורה יורה")תעודת סמיכות לרבנות    או  .2012

ם לפחות אחרי גיל  , שש שניאו בכולל  וההאישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גב  או

הבחינות   ומעבר  18 מכלול  מתוך  לפחות  בחינות  הראשית   שלוש  הרבנות  שמקיימת 

 .(והיתר  משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור שתיים)לישראל 

 



 

 

 :ועיות קורסים והכשרות מקצ

 סיים בהצלחה קורס חשבי שכר, המאושר ע"י לשכת רואי החשבון בישראל.  •

 "ח אינם נדרשים בקורס חשבי שכר.לי תעודת רו*מועמדים בע

 

 שפות:

 בהתאם לצורך.  •

 

 יישומי מחשב: 

 שכר.ועם תוכנות מחשב לניהול  OFFICE -תוכנות ה היכרות עם •

ניסיון    לעיל:  וגדרעבור בעל תואר אקדמי, תעודת רו"ח בתוקף או השכלה תורנית כמ • מקצועי: ניסיון

שקדמו למועד האחרון    השנים האחרונות  5שנים לפחות, שנרכש במהלך    3מקצועי של  

 להגשת הצעות למכרז, בתחום הכספים. 

רשום: • הנדסאי  של    עבור  מקצועי  במהלך    4ניסיון  שנרכש  לפחות,  השנים   5שנים 

 הכספים.  שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום האחרונות

מו • טכנאי  של    סמך:עבור  מקצועי  במהלך    5ניסיון  שנרכש  לפחות,  השנים   5שנים 

 הכספים.  האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום

 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה. 3 סיון ניהולי:ני

שורים כי

 נדרשים:

 חוצה לה.ל גורמים ברשות ומצגת תכנים אל מוייצוגיות וה

 גזבר הרשות  כפיפות: 

 

להעב  מוזמנים  המשרה,  דרישות  על  קוהעונים  בצירוף  יר  חיים  פרות  מועמד/ת   רטיטופס 

פנ הלמשרה  מאתר  להוריד  יש  )אותו  העסקה,  מועצה(ויה  אישורי  עבודה   תעודות,  ממקומות 

ומסמכים  קים(לל ציון תאריכי העסקה מדוי)כו  לעילכמוגדר ל דרישות הסף ע המעידים  קודמים

 2021/6/20עד לתאריך  ,    il.muniyehuda-nr@eve-h.  :  דוא"לב  ליאןאל      נוספים,  רלוונטיים

 . 09-891042: רטים נוספיםפ ל . 12:00בשעה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות:

 .לעיל  את כלל האסמכתאות הנדרשות יצרפושלא  מועמדים לוועדת הבחינה  ומנולא יז .1
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 . ת()יש לציין אילו התאמות נדרשו קבלה לעבודהי הבלת התאמות בהליכלק ת/ עם מוגבלות זכאי  ת/מועמד .2

שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב    םהולת לייצוג  יה הזכאי לאוכלוסי   ת/המשתייך  ת/ועמדדיפות למ תינתן ע .3

 כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים. ת/בעל היא/ ואהמקומית, אם ה  רשותה  עובדי

 ני מיון. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לזמן מועמדים למבח  .4

 

 היפך.בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ול 

 

 

 

 

 אבי הררי                                                                                                          

 ראש המועצה                                                                                                           

 

 


