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 26/2020מכרז פנים/חוץ מס' 
 

 מחלקת נוכחות ורווחת העובד -אגף משאבי אנוש 
 

 אחראי/ת נושא פרט ורווחהדרוש/ה: 
 

לכלל עובדי העירייה בסוגיות הקשורות לרווחת הפרט והתמיכה בו, סיוע בתכנון  מתן ליווי ותמיכה
 הרווחה והפרט  בתחום והוצאה לפועל של אירועי רווחה לעובדי העירייה, הובלת פרויקטים

 
 : מנהלת מחלקת נוכחות ורווחת העובדכפיפות

 
 תיאור התפקיד:

 בבקשות ייחודיות כגון עבודה נוספת, כולל טיפול למתן סיוע סוציאלי לעובדים אחריות 

  לעובדים במצוקה בעקבות בעיות בעבודה או מחוץ לעבודהסיוע 

 בעובדים ששכלו בן משפחה קרוב טיפול 

  טיפול שוטף בכל הקשור לתאונות עבודה 

 תוך ביצוע מעקב שוטף על עובדים חולים ועדכון ביקורי בית אצל העובדים בעת הצורך עריכת , 
 העירייה הממונים והנהלת

  אחריות לניהול הליך תקין של תרומת ימי מחלה לעובד הנזקק לכך, בהתאם לנוהל חוקת העבודה
 ולאחר קבלת האישורים הנדרשים מהגורמים המוסמכים לכך

 נקיטת יוזמה לאיתור בעיות וצרכים אישיים של עובדי הרשות והצגתם בפני הממונים 

 ייה )כולל גמול מיוחד(טיפול כולל בגמולי ההשתלמות של עובדי העיר 

 ביצוע מעקב ותשלום דמי חבר לאגודות מקצועיות של עובדי העירייה 

 סיוע, הובלת והוצאה לפועל של אירועי רווחה עירוניים לעובדי העירייה 

  משאבי אנוש בתחומים שבטיפולו/ האגף למנהל ייעוץ 

  תפקידים נוספים בתחום המקצועי עפ"י הוראות הממונהביצוע 
 

 התפקיד:דרישות 
 

 תנאי סף:

  יש לצרף תעודות המעידות על השכלה מתאימה(תעודת בגרות מלאה לפחות( 

  ארגון, הובלה ובקרת מוכח ומוצלח של שנתיים לפחות בנושאי כ"א ו/או הדרכה ו/או ניסיון מקצועי
 לתפקיד םתהליכים ו/או תכנון וביצוע פרויקטים בתחומים רלוונטיי

 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

  יתרון -תואר אקדמי בתחומי משאבי אנוש ו/או לימודי עבודה 

 יכולת שמירה על דיסקרטיות, סבלנות, קשב והכלה 

  יתרון -היכרות המערכת המוניציפאלית 

  יתרון -ניסיון בהובלת וליווי אירועים 

  יתרון -רווחה/קהילתית היכרות וניסיון קודם עם עבודה במסגרת 

 נות בביצוע, יצירתיותראייה מערכתית, קפדנות ודייק 



 

 
 

 כישורים ודרישות נוספות, המשך:

 כושר התבטאות בכתב ובע"פ, עברית ברמה גבוהה 

 שליטה ביישומיoffice, יכולת עבודה ושימוש במערכות ממוחשבות מגוונות 

 יכולת קידום משימות והובלת פרויקטיםות, גבוה ארגוןיכולות הובלה ו 

 יכולת עבודה תחת עומס 

  גבוההתודעת שירות 

 יחסי אנוש טובים ויכולת עבודת צוות 

  הנדרשפי גמישות בשעות העבודה ונכונות לתת מענה על 
 

 
 50% היקף המשרה:

 
 בדרוג מנהלי או בדירוג מקביל 9-7 דרגה:

 
 

 יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, 
  michrazim@herzliya.muni.il *או במייל 9529143-09הרצליה, בפקס  22רח' בן גוריון 

 .06/02/2020 עד ליום
 

 , פניהבמידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת ה -באמצעות המייל  מסמכים/*בהגשת מועמדות

 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )בדרכים חלופיות  מסמכים/ולהגיש מועמדותיש לדאוג  

 
 לא תיענינה.א יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן ל

 
 תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.

 

 משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו מועמד שהנו קרוב 
 לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.

 
 

 הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, 
 
 

 רב בכבוד 
 
 
 
 יהודה בן עזרא           
 מנכ"ל העירייה           
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