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 מחלקת משאבי אנוש מנהל/ת   – 21/13מכרז פנימי/חיצוני 

 

 גזברות  : היחידה

 ושמחלקת משאבי אנמנהל/ת  ר המשרה: ואת

  המשרה   דרגת

 : ודירוגה

 דירוג המח"ר  40-38 אודירוג מנהלי   10-8מתח דרגות:  

 100% : העסקההיקף 

 נימי/חיצוני פ סוג מכרז:

 משאבי האנוש. חום  ע של מדיניות בתגון וביצו כנון, ארמטרות, תת הגדר .1 יד:תיאור תפק

 שוטפת. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה ה .2

 ם לרשות. מיון וגיוס עובדי .3

הנדרשים לתיק ם הרלוונטיים  קליטת עובדים חדשים לרשות )וידוא קיום כלל המסמכי  .4

קליטה,   טפסי  מילוי  העובהעובד,  חתימות  קיום  הטפסים וידוא  כל  על  והרשות  ד 

 (. ונטייםהרלו

 אבי האנוש ברשות. תקני מש עקב אחר בדיקה ומ .5

 בדים.יכוז פעולות הדרכה ורווחה לעור .6

נהלי    ארגונייםתיאום תהליכים   .7 ליחידות השונותה)הפצת  יישום עבודה  , מעקב אחרי 

 .דים(ארגוני לידיעת כלל העוב דיווח לממונה, הפצת מידענהלי עבודה ברשות ו

)דיווחי .8 הנוכחות  מערך  אחר  ו ח נוכ  מעקב  חופשות  ובות,  התאמותדיקהיעדרויות  , ת 

 וידוא המצאת האישורים המתאימים להיעדרות ע"י העובד(.

 . טיפול בסיום העסקת עובד .9

 נאי סף ת

 כלה: הש ידע והשכלה 

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

הנדסאי    או  וקף.בעל תעודת רו"ח בת  או  .בחו"למהמחלקה להערכת תארים אקדמיים  

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

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

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

לפ   ברומע  18 בחינות  מכלולשלוש  מתוך  הראשית   הבחינות   חות  הרבנות  שמקיימת 

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

 

 יישומי מחשב: 

 .OFFICE -ה יישומי  היכרות עם •

 .בתחום  שנות ניסיון ארבע לעיל:  או השכלה תורנית כמוגדרעבור בעל תואר אקדמי,   • מקצועי: ניסיון

 . בתחום שנות ניסיון  חמש עבור הנדסאי רשום: •



 

 

 . בתחום שנות ניסיון  שש עבור טכנאי מוסמך: •

כישורים 

 נדרשים:

 שגרתיות. ת בלתי ארגון, יכולת הובלה, עבודה בשעו, שירותיות, סדר וייצוגיות

 הרשות  גזבר כפיפות: 

 

 

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

פנ הוילמשרה  מאתר  להוריד  יש  )אותו  העסקה,  מועצה(ה  אישורי  עבודה   תעודות,  ממקומות 

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

לתאריך ,    il.muniyehuda-neve@ankalm.  :  דוא"לב  הדראל      נוספים,  רלוונטיים עד 
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 הערות:

 .לעיל  את כלל האסמכתאות הנדרשות יצרפושלא  מועמדים לא יזומנו לוועדת הבחינה .1

 . ת(רשו)יש לציין אילו התאמות נד קבלה לעבודהי הבלת התאמות בהליכלק ת/ עם מוגבלות זכאי  ת/מועמד .2

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

 כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים. ת/בעל היא/ ואהרשות המקומית, אם ה  עובדי

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

 

 היפך.גם ללשון נקבה ול  כוונהבכל מקום בו נאמר בלשון זכר, ה

 

 

 

 

 אבי הררי                                                                                                          

   מועצהראש ה                                                                                                         
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