ב' סיון ,תשפ"ב
 1יוני2022 ,
מכרז פומבי מס' 79/2022

אחראי/ת לנושא בקרה בבית ספר על יסודי
היחידה
מינהל החינוך ,הנוער והצעירים
תואר התפקיד
אחראי/ת לנושא בקרה בבית ספר
היקף משרה
 60%משרה (= 25.2ש"ש)
דירוג ודרגה
מנהלי  7-9או מח"ר 37-39
תיאור המשרה
בקרה וטיפול בענייני תקציב ומערך הנוכחות של מורי בית הספר
עיקרי התפקיד
 ריכוז וטיפול בעבודה המנהלית בבית הספר ,ובכלל זה ניהול והקלדת מסמכים ותיוקם באופן
המבטיח את זמינותם ,טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני) ומענה טלפוני ופרונטלי לפניות המגיעות אל
בית הספר
 ריכוז נושא הכספים בבית הספר הכולל גביה ובקרה על תקציב בית הספר
 תפעול חשבונות בית הספר וביצוע תשלומים מול ספקים ונותני שירות
 ניהול ,עדכון ובקרה של מערכות משרד החינוך והתוכנות השונות בבית הספר
 הכנת חוזים והסדרת תנאי עבודתם של מורי בית הספר בתחילת שנת הלימודים
 טיפול ומעקב אחר מערך הנוכחות של מורי בית הספר במהלך שנת הלימודים
 מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה
השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:



בעל/ת תעודת בגרות מלאה

דרישות מקצועיות:





ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ
היכרות עם תכנות ה)Word, Excel, Power Point( Office-
רישום פלילי -היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסוימים ,תשס"א .2001

כישורים אישיים
 תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש
 יושר ואמינות
 קפדנות ודייקנות בביצוע
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כפיפות
סגן ראש מינהל החינוך ,הנוער והצעירים
לפרטים נוספים ניתן לפנות למר יוני רובינשטיין ,סגן ראש מינהל החינוך ,הנוער והצעירים
(מס' טלפון.)03-5722420 :
כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.
הגשת מועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il
בצירוף שאלון למועמד ,קורות חיים והעתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה והניסיון עד
ליום  19.6.2022בשעה 24:00
מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב
עובדי הרשות המקומית ,ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים
אחרים.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיון לועדת הבחינה את המועמדים/ות המתאימים/ות ביותר,
לפי צרכיה וכן לבצע ראיון מקדים בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ולזמן לועדת הבחינה עד 10
מועמדים.

בברכה,
אסף אדרי
סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש
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