לשכת ראש העיר
יום ראשון  23פברואר 2020
כ"ח/שבט/תש"פ
לכבוד
לשכת הדובר
ג.נ,.
ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי  27.2.20את המכרז הבא:

מכרז פומבי מס'  - 19/20חשב אגף הנדסה
תיאור התפקיד:
 .1סיוע בתכנון התקציב הרגיל של אגף הנדסה והכנתו על פי הנחיות הנהלת הרשות ,גזבר העירייה ובתיאום עם
מנהלת אגף הנדסה.
 .2הזנת התקציב השנתי של אגף הנדסה בהתאם לתכנית העבודה והתקציבים השנתיים של יחידות האגף
השונות.
 .3ביצוע בקרה ומעקב תקציביים אחרי תקבולים ותשלומים ברמת סעיף תקציבי ,מחלקה וכלל אגף הנדסה.
 .4ניהול ואחריות תקציב אגף הנדסה תקציב רגיל ותקציב בלתי רגיל ,הכנת הזמנות עבודה ,אישור חשבונות
לתשלום.
 .5דיווח וגביית כספים חודשיים ממשרדי ממשלה )בעיקר משרד הבינוי והשיכון ,תחבורה ועוד (..או כל גורם
אחר.
 .6בדיקת חשבונות קבלנים בהתאמה לתקציב המאושר.
 .7איתור תקציבים מגורמים שונים ומשרדי ממשלה שונים לפעילות אגף הנדסה.
 .8כל מטלה שתתבקש ע"י הממונים.
השכלה:
 .1בעל תואר אקדמי עדיפות באחד התחומים הבאים :כלכלה ,חשבונאות ,מנהל עסקים,
משפטים או רואה חשבון.
 .2שליטה מלאה ביישומי ה excel ,office -וכד'
 .3הבנה וידע כללי בתחום ההנדסי.
ניסיון :ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בתחום הכספים והחשבונות.
כישורים אישיים :יכולת ניהול וארגון ,עבודה בצוות ,נשיאה באחריות ,פיקוח ובקרה ,יחסי אנוש תקינים ,אמינות
ומהימנות אישית ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,כושר למידה ,יעילות וזריזות ,ניסיון עבודה מוכח ומוצלח במגע עם
קהל.
כפיפות  -גזבר העירייה
היקף משרה 100% -
שכר – דירוג מח"ר 8-10

המעוניינים/ות יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים וצילומי תעודות והמלצות
במסירה אישית בלבד עד  15.3.20שעה  ,12:00במחלקת משאבי אנוש בעיריית ראש  -העין רחוב שילה
 21טל'.03 - 9007290/256 :
הערה :בהתאם להוראות סעיף  174א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה ,מובא
בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם
לא תאושר כאמור בפקודה.
מועמדים מתאימים בלבד יענו.
* המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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