
 

 

 

29.6.2022 

 כת ראש הרשות המקומית בלש ה/מזכיר  – 14/22פנימי/חיצוני  זמכר

 

 המועצה לשכת ראש  היחידה:

 בלשכת ראש הרשות המקומית  ה/מזכיר תואר המשרה:

  39-37/ מח"ר  9-7מנהלי  דרגת המשרה ודירוגה + היקף העסקה:

 המועצה  ראש כפיפות:

 

 תיאור תפקיד:

 ניהול מסמכים:  .1

 . תמלילים, הדפסתם והפצתם וכנת מעבדאמצעות תמסמכים ב קלדת ה .א

 .הגהה למסמכים .ב

 .אחסון וגיבוי קבצים במחשב . ג

 .הכנת מצגות .ד

 .צילום, שכפול, כריכה של מסמכים וכדומה .ה

 .והעברה של מסמכים לגורמים הרלוונטיים בלשכת ראש הרשות קבלה .ו

 . תיוק מסמכים באופן המבטיח את זמינותם .ז

 .מיון מסמכים ומשלוחם לארכיון .ח

 .לראש הרשות תפים ראש הרשות, מנהל הלשכה או העוזרם לישיבות בהן משתאיסוף והכנת חומרי .ט

 . רשימת תפוצה מוגדרת לשכה או ראש הרשות, והפצתו לפירישום פרוטוקול ישיבות, על פי הנחיית מנהל ה .י

 

 טיפול בדואר )רגיל ואלקטרוני(  .2

 .קליטה ומיון של דואר . א

 .המקומית רשותאו לגורם המתאים ב הלשכה, לראש הרשות ת/ניתוב דואר על פי הנחיות מנהל  . ב

 .הכנה ומשלוח של דואר עבור ראש הרשות . ג

 

 מענה אנושי לפניות של עובדי הרשות ושל גורמים חיצוניים ואזרחים  .3

 . מענה טלפוני במשרד ורישום הודעות טלפוניות .א 

 .ותושבים, המגיעות ללשכת ראש הרשות, ליחידות הרלוונטיות ברשניתוב פניות ת .ב

 .ראש הרשות, לגורמים הרלוונטיים המגיעים ללשכתניתוב פקסים,  .ג

 .מיון וניתוב של שיחות לראש הרשות, למנהל הלשכה או לעוזר  . ד

 .תיאום טלפוני לפעולות עבור ראש הרשות ועבור מנהל הלשכה או העוזר .ה

 (. אירועים, פגישות וכיוצ"ב)רות שונות משלוח תזכו .ו

 

 "י הממונהכל מטלה שתוטל ע .4

 

 

 

 

 



 

 

 

 תנאי סף: 

 : לה כשהידע ו .1

 . אקדמיאו תואר  שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה 12 •

 גבוהה. עברית ברמה  -שפות •

 .היכרות עם תוכנת האופיס -י מחשביישומ •

 
 רשים: דכישורים נ .2

פנים    יכולת עבודה בצוות עם גורמי,  יכולת לעבוד באופן עצמאי,  פדנותק,  תיאום ובקרהשירותיות,  ארגון מידע וסדר,  

 . ה בכתב ובעל פהכושר הבע ,תושבים ובעלי עסקים גיות מוליחסי אנוש טובים וייצו , וחוץ

 
 

 
 
 
 

 :באיםהמסמכים ה תא ףחובה לצר מועמדות עם הגשת ה

 תו יש להוריד מאתר המועצה( או)מועמד/ת למשרה פנויה  יקורות חיים בצירוף טופס פרט 

 השכלה  תעודות 

 יסוקי וט ע, פירהיקפי משרהמלאים,  כי העסקה  תארי  ים כולל ה)  ונוכחיים  קודמים  ודהאישורי העסקה ממקומות עב
 ( , פירוט ניסיון ניהולי ככל ונדרשפקידהמועמד/ת בת

 ם נוספיםם רלוונטייימסמכ 
 
 . לעיל ל האסמכתאות הנדרשותכל את יצרפו ה מועמדים שלא  נלא יזומנו לוועדת הבחי*
 
 

 הערות: 
 .()יש לציין אילו התאמות נדרשות ת התאמות בהליכי הקבלה לעבודהלקבל ת/עם מוגבלות זכאי ת/מועמד .1
לייצוג הול  ת/המשתייך  ת/תינתן עדיפות למועמד .2 עונה מיוצגשאי  םלאוכלוסייה הזכאית   בדית באופן הולם בקרב 

 ורים דומים לכישורי שאר המועמדים.כיש ת/בעל היא/ומית, אם הואהרשות המק
 ן מועמדים למבחני מיון.מלז המועצה שומרת לעצמה את הזכות .3

 
 

 ם ללשון נקבה ולהיפך. ה גמקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונבכל 
 
 
 
 
 
 

 י הררי אב                                                                                                           
 

   ראש המועצה                                                                                                          

 באמצעות הדוא"ל:  הדרלידי   ן/יגישו מועמדותם ות/המעוניינים
 yehuda.muni.il-@evennkalam , 

 . 8915002-09: פיםנוס טים , לפר12:00עה בש 7/7/2022תאריך  ל עד
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