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  47/2021מכרז פנים/חוץ מס' 
 

 מדור סייעות פדגוגיות וצמודות -אגף החינוך 
 

 

 סייעות פדגוגיות וצמודותמדור דרוש/ה: מזכיר/ת 
 

 מנהלת מדור סייעות פדגוגיות וצמודות כפיפות:

 

 תיאור התפקיד:

 הכולל: דורניהול אדמיניסטרטיבי שוטף של המ 

 המדורניהול יומן מנהלת  -

 מתן אינפורמציה ראשונית לפונים -

  הורים, צוותיםסייעות,  -טלפוני/מיילים/פקס שוטף לקהל הפונה למדור באופן פרונטלי/מתן מענה  -

 חינוכיים, גורמי פנים וחוץ  

 , הדפסות, צילומים ותיוק מסמכיםטיפול בדואר נכנס ויוצא -

 טיפול אדמיניסטרטיבי ולוגיסטי לביצוע משימות המדור -

 השתתפות בפגישות אישיות ורישום פרוטוקולים 

 אחריות למציאת ממלאי מקום ודיווח לשכר 

  מסגרות החינוךעבודה ותיאום מול 

 דורסיוע במשימות/ פרויקטים בכל תחומי אחריות המ 

  בבוקר 07:00תחילת עבודה בשעה 

 ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש עפ"י הוראת הממונה 

 

 דרישות התפקיד:
 

 תנאי הסף:

 תעודות המעידות על השכלה מתאימהיש לצרף  - שנות לימוד לפחות 12מלאה,  השכלה תיכונית 

 

 ודרישות נוספות:כישורים 

  יתרון -ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בתפקיד מזכירותי 

 תוכנות - שליטה מלאה ביישומי מחשב Office ()בדגש על שליטה באקסל 

 גבוהה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ עברית ברמה 

  חשיפה לדוחות חסויים ורגישים -אמינות ומהימנות אישית ודיסקרטיות 

 ץ וריבוי משימות תוך עמידה בלו"זלח יכולת עבודה בתנאי 

 רת בינאישית ביום יום ובמצבי לחץאדיבות ותקשו 

  ,מצריך עבודה רציפה מול קהל מגווןמוכוונות שירותית גבוהה, התפקיד אמפטיה ורגישות 

  קפדנות, דייקנות ואחריות בביצועיכולת ארגון ותכנון ברמה גבוהה תוך 

 סרטיביותיוזמה ויצירתיות, ראייה מערכתית, א 

 י אנוש טובים ויכולת עבודה בצוותיחס 



 

 

 100% :היקף משרה
 בבוקר 07:00תחילת עבודה בשעה 

 

 בדרוג מינהלי או בדרוג מקביל 8-6 :דרגה

 
 יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, 

  michrazim@herzliya.muni.il במייל*או  9529143-09הרצליה, בפקס  22רח' בן גוריון 
  .06/04/2021עד ליום 

 
 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -*בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל 

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

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

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

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

 
 

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

 רב, בכבוד 
 
 
 
 משה פדלון           
 ראש העירייה           
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