
 

 

 

 
 

 

 21/5מכרז פומבי מס' 

 , מכריז בזה1962-לצו המועצות המקומיות )שירות העובדים(, תשכ"ב 13בהתאם לסעיף 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי על משרה פנויה 

 

 מזכיר/ה  –  משרדמנהל/ת 

 

 מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי  כפיפות ואחריות ניהולית:

 שרה מלאה מהיקף משרה: 

 10 - 4 מתח דרגות:  , דירוג מנהלי דירוג משרה:

 1/3/2021 תחילת עבודה:

 כברי  קיבוץמיקום המשרד: 

 האשכול  צרכי לפי בשעות שינוי+  16:30 עד 8:00שעות עבודה: 

האישורים  כללי:   כל  וקבלת  דין  כל  להוראות  ת/יהיה  בכפוף  שת/יזכה  המועמד/ת  הדרושים, 

 מוגבל/ת במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.

ניגוד עניינים לתפקידו/ה    המועמד/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום 

 כעובד/ת של האשכול. 

 ל. הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין האשכו

 

 תחומי אחריות 

 ניהול אדמיניסטרטיבי של לשכת המנכ"לית  1

 מיון וניתוב הפניות המגיעות ללשכת המנכ"לית.  1.1

ניהול לוחות זמנים: אחריות על תיאומי פגישות, תיאומי ישיבות, שריון חדרי ישיבות,  1.2

משתתפים באמצעות  י , לרבות מפגשים מרובותיאומי ביקורים באשכול ומחוצה ל 

 . יומנים אלקטרונייםניהול 

  , כולל מצגות, טבלאות אקסל וכל חומר נדרש אחרריכוז חומר ומידע והכנת חומרים 1.3

 לקראת ובעקבות ישיבות בהם המנכ"לית משתתפת. 

 . רישום פרוטוקול ישיבות 1.4

 . הכנת דו"חותביצוע מעקב ובקרה על פרוטוקולים והחלטות ו  1.5

 

 מזכירות  2

 . קהלוקבלת    נימענה טלפו  2.1

 ., הגהה ועריכהמסמכיםהקלדת  2.2

 תיוק, אחסון וגיבוי מסמכים באופן דיגיטלי ובעותק קשיח. 2.3

 צילום, שכפול, כריכה של מסמכים וכדומה. וחומרים לישיבות כולל  הכנת מצגות 2.4



 

 

 

 
 

 

 קליטה, מיון ושליחה של דואר רגיל ואלקטרוני.  2.5

 העלאת חומרים לאתר האינטרנט של האשכול.  2.6

 אחריות על תיבת המכרזים.  2.7

 

 סיוע לניהול הכספים ובהנהלת החשבונות של האשכול:  3

 . ספקיםקליטת חשבוניות  3.1

 תיעוד ותיוק של הפעילות הכספית של האשכול.  3.2

 של האשכול. הנהלת החשבונות הפקת דרישות תשלום וקבלות במערכת  3.3

 . ומחייבים אחרים  גבייה מרשויות האשכול 3.4

לשכר   3.5 על  –הכנה  ובקרה  מעקב  כולל  האשכול    ניהול  עובדי  כלל  של  הנוכחות  דו"חות 

 לרבות אחריות על דו"ח שכר בהיבט היעדרות )מחלה, חופשה( ותוספת בגין נסיעות. 

 . והפקת תלושי שכר תשלום משכורות באמצעות העברות בנקאיות 3.6

 . , תווי שי וכיו"במול חברות הביטוח , קרן השתלמות –נלוות לטיפול בשכר  3.7

 .הוראות הנהלת החשבונות וחשבות שכרבהתאם ל תשלום לרשויות המס 3.8

 

 יתה.יסיוע למנכ"לית האשכול בנושאים שונים על פי הנח  4

 

 דרישות סף לתפקיד: 

 השכלה:    .1

 , תואר ראשון יתרון תעודת בגרות מלאה

 יתרון.   –מנהלת חשבונות 

 

 :חובה - ניסיון .2

ניסיון    3לפחות   • אדמיניסטרטיבי   רצופותשנות  חשבונות(    בניהול  להנהלת  סיוע  )כולל 

 .השנים האחרונות  5במהלך עובדים,   7בארגון בו לפחות  

 . וגבייה ידע בסיסי בהנה"ח •

 .וטבלאות אקסל הכנת מצגות, בכתיבת פרוטוקולים שליטה •

 . מורכבים ותיאום פגישות מרובות משתתפים בניהול יומנים שליטה •

 

  מגורים: .3

 יתרון.   –מגורים ברשויות האשכול 

 

  שפות: .4

 . חובה -דיבור, כתיבה  – שליטה מלאה בעברית •

 שליטה טובה בדיבור. יתרון.  - אנגלית וערבית •

 



 

 

 

 
 

 

 יישומי מחשב:  .5

 שליטה מוחלטת בתוכנות אופיס לרבות אקסל.

 

 דרישות נוספות: 

   .יתרון -  היכרות עם השלטון המוניציפאלי •

 . בעל/ת יחסי אנוש מעולים •

 . אוריינטציה שירותית •

 ירידה לפרטים ומעקב אחר ביצוע משימות. יכולת   •

 אחריות, אמינות ומהימנות. •

 קפדנות ודייקנות.   -יכולת ארגון תכנון וסדר  •

 הכרות עם אזור הגליל המערבי והקהילות השונות בו.  •

 אמונה בשותפויות.  •

 יכולת עבודה מול גורמים בכירים בשלטון המקומי ובמשרדי ממשלה.  •

 יכולת עבודה בצוות.  •

 יכולת השתלבות בארגון צומח. •

 רישיון נהיגה חובה )לצורך הגעה לבנקים, דואר, רואה חשבון, הגשת מסמכים שונים וכיו"ב(  •

 

 אופן הגשת מועמדות:

ו א רלוונטיות  תעודות  בצירוף  חיים  המלצותקורות  למשרה    שתי  ממעסיקים  רלוונטיות 

עד  קודמים   להגיש  דוא"ל    16:00בשעה    07/02/21יש   באמצעות 

eshkolwegalil@gmail.com 

 המסמכים הבאים:   הגשת המועמדות תכלול את ב

 . קורות חיים •

לרבות • הסף  בתנאי  עמידה  על  המעידים  וכן   מסמכים  השכלה  על  המעידות    תעודות 

 מסמכים רלבנטיים לדרישות המשרה. 

 המלצות.   •

וועדת  ב ג בפני  לדיון  תובאנה  לא  לעיל,  כאמור  הנדרשים  המסמכים  ללא  שתשלחנה  קשות 

 הבחינה. 

על   ד מידע  לקבלת  קודמים  מעסיקים  ו/או  לממליצים  לפנות  רשאית  תהיה  הבחינה  ועדת 

 המועמדים. 

  ות /רק פניות מתאימות תעניינה, ועדת הבחינה תהא רשאית לזמן לראיון רק את המועמדים ה

 . ות /מתאימיםה ות/מועמדים כשמצאה אותם 

ביותר שעמדו בתנאי הסף    ות/מתאימיםה  ות /מועמדיםה  10וועדת הבחינה רשאית לזמן את   ו

 ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות

mailto:eshkolwegalil@gmail.com


 

 

 

 
 

 

מועמדים ז להפנות  הזכות  לעצמו את  שומר  למרכז    ות/ מתאימים  ות/האשכול  לאחר המיון 

 ההערכה ולקבלת חוות דעת נוספת בהתאם לצורך בטרם קביעת הזוכה. 

האשכול אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי והוא שומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו   ח

 של מכרז זה, בכל שלב משלביו. 

 . המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד ט

 


