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 עיריית הרצליה
 

 מערכת הספריות הרצליה  –אגף תנו"ס )תרבות, נוער וספורט( 
 

 דרושים: סטודנטים למערכת הספריות בהרצליה 
 

 תיאור התפקיד: 
 במערכת הספריות בהרצליה מתן שירותי ספריה במגוון תפקידים

 

 דרישות התפקיד: 
 

 תנאי סף: 

 תעודת בגרות מלאה לפחות •
 או 

 סיום בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות     
 

חובת הצגת אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין   •
   2001 –במוסדות מסוימים, תשס"א 

 
 כישורים ודרישות נוספות: 

 יתרון  –ניסיון בעבודה ספרנית  ו/או הכרת תוכנה לניהול ספריות  •

 הכרת תוכנות אופיס, יכולת למידה מהירה של תוכנות חדשות •

 הכרת הספרות היפה, ספרות העיון וכתבי העת היוצאים לאור בארץ ובעולם •

 טובהשליטה מושלמת בשפה העברית, ידיעת השפה האנגלית ברמה  •

 יכולת עבודה עצמאית ובצוות, יחסי אנוש טובים  •
 

   :היקף משרה 
 עבודה במשמרות בוקר/ערב -
 גמישות בהיקף ושעות העבודה -
 עבודה בימי ו'  -
 

 להשכלת המועמד/תבהתאם  דרוג ודרגה:
 

יש להעביר קורות חיים בצירוף המלצות ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף )תעודות השכלה 
 lib.org-orit@herzliya למייל: עסקה ו/או מסמכים נדרשים אחרים( ו/או אישורי ה 

 

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

אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות  תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם 
 המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. 

 

 תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת. 
 

 

 י הקבלה לעבודה. מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכ
 

 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. 

 

 על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים 
 
 

 

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