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 305583: מספרנו
 

 

 63/2021 מס' מכרז פנים/חוץ
 

 אגף הכנסות העירייה - המינהל הכספי
 

 דיווח ובקרהדרוש/ה: מנהל/ת מדור 
 

 הכנסות העירייה: מנהל אגף כפיפות
 

 :תיאור התפקיד

  אחריות על הפקת מאזן חודשי, רבעוני ומצטבר 

 אחיות על הפקת דוחות כספיים עבור מנהל האגף והגזבר  

  אחריות על הפקת דוחות למשרד הפנים 

  בקרה על הנתונים הכספיים 

 דחוייםשל שיקים ו אחריות על קליטה והתאמה של תקבולי העירייה, תקבולי קופות העירייה 

  העברת תשלומים למס"ב ולחברות אשראי 

  בקרה על רישום חיובים וזיכויים )פקודות יומן( של עובדי האגף 
 

 
 דרישות התפקיד:

 

 תנאי סף:

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

  לפחות 3סיום קורס בהנהלת חשבונות סוג 

  ו/או דוחות כספייםבהכנת מאזנים ניסיון מקצועי 

 ניסיון מקצועי בהתאמות אשראי ובנקים 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

 יתרון  -בחשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים  תואר אקדמי 
  יתרון -היכרות עם מערכת האוטומציה 
  יתרון -ניסיון ברשות מקומית 
  שליטה בתוכנותoffice  בדגש על תוכנתExcel  

  ועמידה בלוח זמנים נוקשהיכולת לעבוד תחת לחץ 
 כושר ביטוי בכתב ובע"פידיעת השפה העברית על בוריה , 

 יכולת תכנון, ארגון, בקרה ומעקב 
 יחסי אנוש טוביםבוהה ותודעת שירות ג 
 
 

 

  100% היקף המשרה:
 

 מינהלי או בדרוג מקבילבדרוג  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 
  .13/04/2021 עד 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  
 

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

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

 

 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.

 
 

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

 רב, בכבוד          
 
 
 
 משה פדלון           
 ראש העירייה           
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