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 2021אוגוסט  31          

 למועצה אזורית אשכול 

   ה /דרוש 

 גזבר/ית הרשות המקומית 

 100%: היקף משרה
 : יאור התפקידת

ספית של המועצה )כגון:  מועצתית בכל הקשור לניהול המערכת הכלכלית והכהובלה ותכלול הפעילות ה ✓
נים וכו'(, כולל הכנה של  ניהול הסיכו , תוות, תכנון התקציב וביצועו, ניהול ההשקע הכנסות וההוצאניהול ה

רבות ניהול, פיתוח והפעלת  שות הדין, לב המועצתי והכנה של הדוחות הכספיים עפ"י דריהצעת התקצי
 . המועצה למדיניותו  המועצהלנהלי   םרלוונטייבהתאם לחוקים  , על כל יחידותיו ובקרה על עבודתואגףה
 

 : חומי אחריות ת
ונים עפ"י מדיניות המועצה  תו לטווחי זמן ש ם שבאחריובתחומי אגף ת הדו עבמדיניות והובלת  וש ב גי ✓

,  אגףך גיבוש, פיקוח ובקרה על תכניות עבודה ותקציב הוצרכיה ופיקוח על יישום התכניות שגובשו, תו
 . לי היחידות הכפופות לובתיאום עם מנה

גתו ואישורו בפני  , הצ מועצה ה שנתי והרב שנתי רגיל ובלתי רגיל של הצעת התקציב ה ורגיבוש ואיש ✓
, פיקוח של שמירת מסגרת  מועצה ותזרים מזומנים הנהלת המועצה תוך ניהול המשאבים הכספיים של ה

 והשתתפות בוועדות המועצה.  בהתאם לצרכים התקציביים   התקציב,
 . ניהול תזרים המזומנים של המועצהשלום, הזמנות ואישורי חשבוניות לת  ✓
תוך    לרשות המועצה,  םדיהכספיים העומ לית של המקורותופטימ צאה אהקפיקוח ובקרה על תכנון ו ✓

, בהתאם לכללי ניהול  מועצתית רך הגדלת התשואה הפיננסית החסכון במשאבים וצמצום עלויות לצו
 . םרלוונטיי נאות ועקרונות החיסכון, היעילות והאפקטיביות לחוקים ולנהלים  

ל  ע ת בוולים, מלוות וכו'(, לר קב ם, ת מענקיאים, ורעצה )קולות ק פיקוח ובקרה על מערך הכנסות המו ✓
 , הכנה ומעקב אחר תקציב פיקוח במועצה. דרישות , ריכוז המיסים במועצה גביית

 . ניהול ארנונה, קשר עם הבנקים ומשרדי הממשלה ✓
מים פנים וחוץ מועצתיים ציבוריים ופרטיים  ר ועוץ מקצועי לראש המועצה, מנכ"ל והנהלת המועצה ולג יי ✓

כדאיות השקעת כספים  ת על כדאיות כלכלית וומתן חוות דעת מקצועי  אגף אחריות ה י  חומ בת  יםונש
 או הרחבת שירותים קיימים.  חדשיםמועצתיים בפיתוח שירותים ומפעלים 

 
 פקיד: דרישות הת

ד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל עסקים, מדיניות  באחמי קדא  תואר בעל  ✓
הול או בעל תואר אקדמי אחר, שסיים את קורס הגזברים  ו הנדסת תעשייה וניי ו/אציבורל נהמית, ציבורי

 ה על כך. ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי לקבל תעוד
 : מקצועי ניסיון
כגון ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר, ניהול גביה,  והגזברות  ניסיון מצטבר בתחום הכספים  ✓

 ת ניסיון שנו 7לפחות  -הכדומחות כספיים והכנת דו"
 : יניהולסיון ני

ישיר או  באופן  יה וניהול של תקציב, הנחיה והובלה של צוות עובדים )ניסיון בניהול כללי, ניהול מו"מ, בני  ✓
 שנים לפחות.  4וניסיון ניהולי של   דים לפחותעוב 5היקף משמעותי המונה ב קיף( ע

   :יישומי מחשב
 .  office היכרות עם יישומי  ✓

 
 נוספות:  ישות דר

   רתיות,עבודה בשעות לא שג ,סדר וארגון ה תודעת שרות גבוה , יותייצוג ✓
 יכולת לניהול צוות   ✓
   במרחב. יצירת שיתופי פעולה   ,ם ממשקים רחבים  ול ע וניה  יכולת הובלה ✓
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   ראש המועצה כפיפות: 

 
 . ניםפד הר וף לאישור מש חוזה אישי בכפ/ע"פ ההסכם הקיבוצי ברשויות המקומיות  : תנאי העסקה

 infoshkol.etps://www.th//321  :אתר המועצה בס בקשה למשרה פנויה  טופ מדים למלא עו מל הע חובה *** 
 לא תעודות מתאימות  ע ל י תג)פנייה ש  מלצות. דות והועי, תעורים לניסיון מקצישו אורות חיים,  ק  :  צרף לו       

 12:00 בשעה 30/9/2021 לתאריך ד עגיש  להההצעות יש  ת א . ( ללא תטופ     
 

   דרישות הסף לתפקיד. עמדו ביענו רק המועמדים שי 
  מינים. הני  לשאך פונה ן זכר, בלשוסח והמכרז מנ 
   .תינתן עדיפות למועמדים עם מוגבלויות ולמועמדים תושבי האזור 
 קבלה לעבודה. מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בתהליכי ה 
 הזכאית לייצוג הולם.  ה לאוכלוסייתייך מש עדיפות למועמד ה  ןתנ תי 
  ךשעת הצורברותקים צה מועמני לשעת חירום ועל כן עובדי הל חיו המועצה מוגדרת כמפע                                                                     

 
 
 

 , ה  כ ר  ב ב                                                 
   ירקוני  די ג       ניר ים  

         ה ראש המועצ                                         מנכ"ל המועצה      
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