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 2021אוגוסט  31          

 למועצה אזורית אשכול 

   ה /דרוש 

 הרשות המקומית  מבקר/ת 

 60%: היקף משרה
 : יאור התפקידת

פיקוח ובקרה על תקינות וחוקיות פעילות הרשות, לצורך קידום המנהל התקין, טוהר המידות,   ✓
 החיסכון והיעילות. 

 תכנון תכנית הביקורת השנתית.  ✓

 ת. וע ביקורת ברשוביצ ✓

 הגשת דו"ח הביקורת ופרסומו.  ✓

 טיפול בתלונות הציבור ברשות המקומית, בהתאם לחוק הרשויות המקומיות.  ✓

 ניהול תחום תלונות הציבור.  ✓
 

 פקיד: דרישות הת
בחו"ל, שהכיר בו,   בעל תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או מוסד להשכלה גבוהה ✓

חשבון, או לחילופין בעל עשר   או שהוא עורך דין או רואה לענין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, 
ובאישור   1992 –הביקורת הפנימית, תשנ"ב  שנות ניסיון בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק

 . הממונה על המחוז
 : מקצועי ניסיון
ור  בהתאם לאמ)  מוכחות בעבודת ביקורת  מתוכן לפחות שנתיים  שנות ניסיון תעסוקתי, אשר  7לפחות  ✓

  .יתרון לבעלי ניסיון בתחום המוניציפאלי ( 2009/4הפנים  בחוזר מנכ"ל משרד 

   :יישומי מחשב
 .  office היכרות עם יישומי  ✓

 נוספות:  ישות דר
 יחיד  ✓
אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה, או בהנהלה   .לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון  תושב ישראל ✓

לא כיהן כחבר   .המקומית ירות לרשותשהתמודדה בבח  רשימת מועמדים   פעילה או גוף דומה אחר של

לא כיהן כחבר מועצה ברשות מקומית   .המועצה ברשות המקומית במהלך עשר השנים האחרונות

לא היה מועמד בבחירות האחרונות לרשות   .השנתיים האחרונות הגובלת עם הרשות המקומית במהלך 

 .המקומית

   ראש המועצה כפיפות: 
 . ניםפרד הוף לאישור מש חוזה אישי בכפ/יבוצי ברשויות המקומיות ע"פ ההסכם הק : 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 והעוועי, ת רים לניסיון מקצישו אורות חיים,  ק  :  צרף לו       

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

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

 
 

 ה,   ר כ  ב ב                                                 
   ירקוני  די ג       ניר ים  

         ה ראש המועצ                                         מנכ"ל המועצה      
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