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 174/2021מס'  חוץ/מכרז פנים
 

  מחלקת תפעול וחשבות -מינהל הנדסה 

 דרוש/ה: מנהל/ת מדור ספקים והזמנות

 מנהל תפעול וחשב מינהל הנדסה כפיפות:
 

  תיאור התפקיד:

 רת ספקים, מכרזים קיימים והזמנותניהול בק •
 מעקב ובקרת הזמנות וחשבוניות •
 בכל נושאי מנהל הנדסה תמורההאחר קבלת ובקרה מעקב , בדיקה •

 בלתי רגילים עבור פרויקטים שוניםו רגילים הכנה וטיפול בהקמה וחידוש סעיפים תקציביים •
 חוזים, הזמנות וחשבוניות השמאים מיקוד ומעקב פרטני בנושאי •
 ת הממונהוככל שיידרש עפ"י הורא במסגרת התפקיד ביצוע מטלות נוספות •
 

 

 דרישות התפקיד: 
 

 תנאי סף:

 לפחות 2סיום קורס בהנהלת חשבונות מסוג  •

 ניהול חשבונות  םלפחות בתחו שנים 3 מקצועי מוכח של ניסיון •
 

 כישורים ודרישות נוספות:

 יתרון -ניסיון עבודה ברשות מקומית  •

 יכולת עבודה ושימוש במערכות ממוחשבות מגוונות ,officeשליטה בתוכנות  •

 וודאות-יכולת עבודה תחת תנאי לחץ ואי •
 יכולות ניהול, ארגון, סדר ותכנון, בקרה ומעקב •
 ועמידה בלוחות זמניםיכולת עבודה בצוות  •
 קפדנות, דייקנות ואחריות •
 יכולת פתרון בעיות •

 עברית ברמה גבוהה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ •

 ייצוגיות, אדיבות, יכולת שירותית גבוהה ויחסי אנוש מעולים •
 
 

  100% היקף משרה:
 

 בדרוג המח"ר )בהתאם להשכלת המועמד/ת( 39-37בדרוג מינהלי או  9-7 דרגה:
 

 

 

 

 



 

 

 

 

בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף הנדרשים )תעודות  ,קו"ח בעברית והמלצותיש להעביר 
 הרצליה,  22מסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון  ,¹השכלה, אישורי העסקה

 .23/09/2021 עד ליום michrazim@herzliya.muni.il ²או במייל 9529143-09בפקס 
 

 על אישור העסקה לכלול תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקיד וניסיון ניהולי במידה ונדרש במכרז¹
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ²

 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.

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

 

 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 נקבה, הכוונה גם ללשון זכר ולהיפך.
 
 
 
 
 

 רב, בכבוד 
   

 
 
 משה פדלון            
 העירייה ראש           
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