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 66/2021מכרז פנים/חוץ מס' 
 

 אגף חוזים ותב"ר  -מינהל כספי 
 

 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי
 

 מנהלת אגף חוזים ותב"ר כפיפות:
 

 תיאור התפקיד:

 הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של המחלקה 

 בדיקת חוזים חדשים לפני חתימה 

 טיפול במערך ניהול חוזים ואופציות 

 טיפול במימושי האופציה להמשך ההתקשרות במערך החוזים 

 בדיקת הזמנות בתקציב הפיתוח 

 בדיקת חשבונות של מערך החוזים ותקציבי הפיתוח 

  של הרשות המקומית תקציב הפיתוח השנתיסיוע בהכנת 

 סיוע בטיפול בתקציבי הפיתוח הנדרשים במהלך השנה 

 מעקב אחר ביצוע תקציב הפיתוח 

 מעקב וטיפול אחר מקורות העירייה למימון תקציבי הפיתוח 

 פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה ,ניהול צוות העובדים  

 ת הממונהוביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש עפ"י הורא 
 

  דרישות התפקיד:
 

 תנאי סף:

  תואר אקדמי מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים
 סטטיסטיקה  מינהל עסקים, אואקדמאיים מחו"ל באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, 

 או
 תעודת רואה חשבון בתוקף

  כניסיון מקצועי בתחום הכספים, ייחשב גם הניסיון )שנים לפחות בתחום הכספים  4ניסיון מקצועי של
 (חשבון שנצבר בתקופת ההתמחות בראיית

 
 :נוספות ודרישות כישורים

  יתרון - ברשות מקומיתעבודה 

  ביישומי שליטהoffice בדגש על Excel 

  ,אמינות ומהימנות אישיתייצוגיות 

 שקדנות, סדר וניקיון, כושר התמדה 

 קפדנות, דייקנות ואחריות 

 כושר ביטוי בכתב ובע"פעברית ברמה גבוהה , 

  בתנאי לחץ ועמידה בזמניםיכולת ביצוע משימות 

  בהתאם לצורך עבודה בשעות בלתי שגרתיותנכונות ויכולת 

  ,טובים ויכולת עבודה בצוותחסי אנוש יאדיבות 
 



 

 
 100% :היקף משרה

 

 בדרוג המח"ר 41-39 הדרגה:
 

 ידירוגתיתכן העסקה בחוזה 
 
 

 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  
 

 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           
 העירייה  ראש          
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