
  מועצה מקומית באר יעקב 
 מנכ"לסלשכת 

 מינהל ומשאבי אנוש

 

 

 30מכרז מס' 

 לגזבר מועצה   -חיצוני / מכרז פנימי 
 

 משרה.  100%לפי למועצה המקומית באר יעקב דרוש גזבר 

 

 תיאור התפקיד: 

 

ניצול  - אחר  ומעקב  המקומית  הרשות  רגיל של  הבלתי  והתקציב  הרגיל  התקציב  להכנת  אחריות 

 התקציב המאושר לכל יחידה. 

 המיסים ברשות המקומית )ארנונה, מים, ביוב, אשפתונים וכד'(, ותשלומי אחריות לגביית  -

 הפיתוח )השתתפויות בעלים וכד'(.

 אחריות לביצוע חיובי המיסים בהתאם לחיוב המיסים השנתי, כפי שהוחלט במועצת הרשות -

 המקומית. 

הראשיים/רישום וניהול אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של הרשות המקומית בספרים    -

 בספרי העזר והתאמתם לספר הראשי.

ולמדיניות  - המקומית  הרשות  של  ההתקשרויות  לביצוע  הכספיים  התנאים  לקביעת  אחריות 

 התשלומים. 

 אחריות להכנת תזרים מזומנים של הרשות המקומית )תחזית הכנסות והוצאות( ולניהול  -

 לכלית.השקעות הרשות המקומית בהתאם לשיקול של כדאיות כ

 ניהול צוות עובדים.  -

 

 דרישות התפקיד: 

 

 בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל    השכלה:

 עסקים, מדיניות ציבורית, מינהל ציבורי ו/או הנדסת תעשייה וניהול.                        

 

 )כגון ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר,   : מצטבר בתחום הכספים והגזברות ניסיון תעסוקתי

 שנות ניסיון תעסוקתי. 7לפחות  –ניהול גביה, הכנת דו"חות כספיים וכדומה(                         

 

:  בניהול כללי, ניהול מו"מ, בנייה וניהול של תקציב, הנחיה והובלה של צוות עובדים )באופן ניסיון ניהולי 

עובדים לפחות וככל שניתן בסדר גודל הדומה לכמות   5בהיקף משמעותי המונה  ישיר או עקיף(  

 שנות ניסיון ניהולי.  4לפחות  –העובדים ביחידת הגזברות של הרשות המקומית 

 

 : אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, עירנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כישורים אישיים

 כושר למידה, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון,              

 יכולת תיאום ופיקוח, סמכותיות, ייצוג הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים.             

 

 בניהול : ידיעת חוק התקציב, הכרת התכ"מ וכל תקנה והוראת נוהל, הקשורות דרישות תפקיד מיוחדות

 כספי הרשות המקומית.           

 

 .בכפוף למשרד הפנים   –העסקה בחוזה בכירים   מתח דרגות:
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על המועמד/ת לציין כי לא הורשע/ה בעבירה שיש עמה קלון ולצרף אישור על העדר רישום  •
 .  פלילי

 

 . התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד •
 

המקומיות בדבר העסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת  בהתאם להוראות צו המועצות  •
המועמדים כי ככל שקיימות קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם 

 לא תאושר כאמור בצו. 
 

 מועמדים מתאימים מלבד ייענו.  •

 

 ככל ויידרש. – עבור מיונים בחב' השמהיהמועמד   •

 

 

 ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף.  את הרצ"במועמד אשר לא יצרף לקו"ח  *
 
 

 דרך לינק: קורות חיים, המלצות ותעודות יש להגיש 

 

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=3150&4RF=11 
 

 יום חמישי. 5.11.20 עד תאריך:
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,        

         

 יאיר ושדי        

 סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש        

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=3150&RF=114
https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=3150&RF=114
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