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 לשכת מ"מ וסגנית ראש העיר -עיריית הרצליה 

 
 דרוש/ה: מנהל/ת לשכת סגנית ראש העיר

לקידום ענייני סגנית סגנית ראש העיר, סיוע אדמיניסטרטיבי לממלאת מקום וניהול והפעלה של לשכת 
 .ע"י ראש העירהרשות בהתאם לסמכויות שהואצלו לה 

 

 ראש העירממלאת מקום וסגנית  כפיפות:
 

 תיאור התפקיד:

 ניהול, פיקוח ובקרה על הפעילות התקינה של לשכת סגנית ראש העיר •

 בלשכה ניהול יומן סגנית ראש העיר ולוחות הזמניםאחריות על  •

 מתן שירות ואינפורמציה ראשונית, מענה טלפוני וניתוב פניות לגורמים מקצועיים •

 ,ותיוק מסמכים וחומרים רגישים ת, טיפול בדואר נכנס ויוצא, הדפסותעבודה אדמיניסטרטיבית שוטפ •
 הזמנת ציוד משרדי וטיפול בלוגיסטיקה

 מידע הנוגע לפעולות ולהחלטות ברשות בתחומי אחריות סגנית ראש העירריכוז והפצת  •

 הכנת דוחות בהתאם לצורך, לקראת ובעקבות ישיבות ודיונים םריכוז מידע והכנת חומרים רלוונטיי •

 השתתפות בישיבות וכתיבת פרוטוקולים •

 טות יישום החלבקרה ומעקב אחר עדוף נושאים ומשימות, עבודה בצמוד לעוזר הסגנית, ת •

 אחריות ניהולית על צוות מזכירות לשכות סגני ראש העיר, הנחיה והדרכה מקצועית •

 ניהול תקציב הלשכה וקופה קטנהעל אחריות  •

 עבודה תחת לחץ וריבוי משימות תוך עמידה בלו"ז •

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות עפ"י צורך •

 ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש •
 

 דרישות התפקיד: 
 

 תנאי סף:
 

 השכלה

 תואר אקדמי מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת •
 תארים אקדמאיים מחו"ל 

 או
 תורנית*השכלה  
 או 

 לחוק  39הנדסאי/טכנאי רשום )רישום בפנקס ההנדסאים/הטכנאים( בהתאם לסעיף 
  2012 -ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג 

 או 
 כמפורט להלן מקצועי השכלה אחרת וניסיון ת/בעל

 
 

 מקצועי ניסיון

 שנתיים ניסיון מוניציפלי ו/או מזכירותי ו/או ניהולי - *עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית •

 שנות ניסיון כאמור 3 -עבור הנדסאי רשום  •

 שנות ניסיון כאמור 4 -עבור טכנאי רשום  •

 יסיון כאמורשנות נ 5 -עבור בעל/ת השכלה אחרת  •
 



 

 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

 יתרון -הכרת המערכת העירונית על בוריה  •
 עברית ברמה גבוהה, כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ •
 ((OFFICE שליטה מלאה ביישומי מחשב •

 אסרטיביות, דייקנות, אחריות, סדר וארגון •
 בקרה ומעקביכולת תכנון,  •

 דיסקרטיות, אמינות, אחריות אישית •

 ייצוגיות, הופעה נאותה וראויה •
 יכולת התמודדות עם שינויי לוחות זמנים ואירועים בלתי מתוכננים •
 תודעת שירות גבוהה ותקשורת בינאישית טובה •
 יכולת ונכונות לעבודה בתנאי לחץ ובשעות עבודה מאומצות •
 

  100% :היקף משרה
 

 בדרוג מינהלי 10-8לחילופין  אובדרוג המח"ר או בדרוג מקביל  40-38 דרגה:
 
 

 לעניין השכלה תורנית(מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות ) רשאי להגיש מועמדות למכרז שבנדון*

 : ובתנאי שעומד ביתר תנאי הסף שבמכרז 
 לפי אישור הרבנות הראשית לישראל ("יורה יורה")תעודת סמיכות לרבנות  א. 
  18ר לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל אישו - ב. 
 מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל - 
 שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר 
 

 
יש להעביר קורות חיים בצירוף המלצות ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף הנדרשים )תעודות 

 הרצליה,  22ומסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון  ¹השכלה, אישורי העסקה
 .04/11/2021עד ליום  @herzliya.muni.ilmichrazim ²או במייל 9529143-09בפקס 

 

 על אישור העסקה לכלול תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקיד וניסיון ניהולי בהתאם לנדרש במכרז.¹
 

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

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

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

 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.

 

 

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

 רב, בכבוד 
 
 
 
 משה פדלון            
 ש העירייהרא          
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