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 מנהל/ת חשבונותדרוש/ה 

 

 גזברות  : היחידה

 מנהל/ת חשבונות  ר המשרה: ואת

  המשרה   דרגת

 : ודירוגה

 נהלי  דירוג מ 

 5-7מתח דרגות 

 100% : העסקההיקף 

 ניהול הנתונים במערכת הרישום החשבונאי  תיאור תפקיד:

 והבלתי רגיל.   של התקציב הרגילולתקנים  קביצוע רישום חשבונאי תקין, בהתאם לחו .1

 רישום ותיעוד של כל הפעילות הכספית ברשות.  .2

   בהתאם לדין הקיים ולהנחיות. (חייבים וזכאים) עדכון ספרי חו"ז  .3

 רך המלוות והכנת תחזיות פרעון מלוות, בהתאם לצורך.עדכון מע .4

ומית  קמעריכת התאמות עם בנקים, ספקים, קבלנים וגופים הקשורים ברשות ה .5

מועצה דתית, חברה כלכלית, עמותות, חברה למתנ"סים ודי ערים, שכנות, איג ותוירש)

 . (וכיוצ"ב

בונות המרכזית  עריכת התאמה בין ההכנסות העצמיות שנרשמות בהנהלת החש .6

 הנרשמות במחלקת המסים והגבייה.  להכנסות

 

 בקרה ודיווח על נתונים כספיים ברשות

  ,בהלימה להסכמים וספקי שירותים, ת קבלניםונבדיקה והבאה לאישור של חשבו .1

 להתקשרויות ולחוזים של הרשות.

 משרד הפנים הכנת דו"חות כספיים ומאזנים: חודשיים, רבעונים ומאזן בסוף השנה, ל .2

 ולמועצת הרשות בהתאם לבקשת הממונה. 

 עדכון משרדי הממשלה וגופים ציבוריים בנתוני הרשות, בהתאם להוראות הממונה.  .3

 המס, לקרנות העובדים, לביטוח לאומי וכיוצ"ב.  יווחים לשלטונותשל דפקה הו בדיקה  .4

 השכלה: ידע ו  תנאי סף: 

 יתרון.  –ת לימוד שנו  12 •

 לפחות.  2סיום קורס בהנהלת חשבונות מסוג  •

 עברית ברמה גבוהה.  •

 . officeיישומי יכרות עם ה •

 

 ניסיון מקצועי:

 שנים לפחות בתחום ניהול החשבונות.  3 •

 הרשות  ברגז כפיפות: 



 

 

 

 

 

המש דרישות  על  להעב העונים  מוזמנים  בצירוף  רה,  חיים  קורות  פיר  מועמד/ת טופס  רטי 

המועצה( מאתר  להוריד  יש  )אותו  פנויה  העסקה,  למשרה  אישורי  עבודה   תעודות,  ממקומות 

עד ,    ilyehuda.muni-nr@eve-h.  :  דוא"לב  ליאן אל      נוספים,  ומסמכים רלוונטיים  קודמים
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 הערות:

 .לעיל  את כלל האסמכתאות הנדרשות יצרפו שלא   מועמדים לראיוןלא יזומנו   .1

 . ת(שו)יש לציין אילו התאמות נדר קבלה לעבודהבלת התאמות בהליכי הלק ת/ עם מוגבלות זכאי  ת/מועמד .2

שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב    םת לייצוג הוללאוכלוסייה הזכאי   ת/המשתייך  ת/פות למועמדדיתינתן ע .3

 כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים. ת/בעל היא/ הרשות המקומית, אם הוא  עובדי

 

 

 

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

 

 

 

 

 אבי הררי                                                                                                          

 ראש המועצה                                                                                                           
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