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 הכנסות ומעקבבקרה מחלקת מנהל/ת 
 
 :אור התפקידית
 ביצוע פיקוח ובקרה על יישום תכניות עבודה ועמידה ביעדים של כלל האגף.* 
 .םפרוטוקולים לרבות איסוף וריכוז נתונים והכנת מסמכי עבודה רלוונטיי תה והפצכתיב* 

  ניהול מעקב ובקרה אחר יישום ההחלטות שהתקבלו בדיונים ובישיבות של מנהל האגף, תוך איתור * 

 הבעיות ומתן דיווח שוטף לממונה על עיכובים וההתקדמות בטיפול.   
 נהל האגף, ומתן מענה וחוץ עירוניים שונים, בכל הנושאים המטופלים ע"י מ* טיפול בפניות גורמי פנים       

 הנושאים מול הגורמים הקשורים לעניין ובתיאום עם הממונה ו/או ניתובן לגורמים לאחר בחינת         
 הרלוונטיים להמשך טיפול.        

 ם שונים בנושאים שבאחריותו, כפי השתתפות בישיבות וועדות שונות עם גורמים פנים וחוץ עירוניי*      
 שייקבע ע"י  הממונה.        

 * ניתוח, מעקב ובקרה אחר הכנת דוחות כספיים  רבעוניים ושנתיים והכנת ניירות עבודה.     
 * מעקב אחר ביצוע התקציב למניעת חריגות, תיאום וטיפול עם יחידת התקציב ומתן התראות לאגפים.     
 אחר ההכנסות ממשרדי הממשלה: משרד החינוך, משרד הרווחה ועוד.* מעקב ובקרה      
 ההכנסות. * תיאום עם מנהלי האגפים וגורמי חוץ בקבלת הסברים וטיפול בקבלת     
 * מעקב אחר הניהול העצמי במוסדות החינוך ואחר דוחות כספיים בבתי הספר.     
 ינוך ועוד.* בקרת חייבים וזכאים: ספקים, עמותות, מוסדות ח     
 ת תהליכים ארגוניים, תכניות עבודה בהתאם למדיניות העירייה ומנהל האגף.מעליווי והט*      
 שיפור וייעול תהליכי העבודה, כולל ייזום הכנת נהלים חדשים ועדכון נהלים קיימים, בתיאום עם *      

 הממונה ומתן הנחיות לעובדים להטמעת הנהלים.        
 * הטמעת נהלים לשיפור תהליכי העבודה בגזברות העירייה על שלוחותיה.      

 
 :דרישות התפקיד

 : תומקצועי דרישותו השכלה
 או שקיבל הכרה  ,תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוההבעל * 
 כלכלה,  , באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות,מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ  
 מינהל עסקים או סטטיסטיקה או תעודת רו"ח בתוקף.  
 

 : ניסיון נדרש
 מי החשבונאות/כלכלה/ סטטיסטיקה/ראיית חשבון.בתחומקצועי  שנות ניסיון 4 *

 
 דרישות נוספות:

 ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה. *
 .Officeשליטה ביישומי  *
 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.עבודה  *

 * עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 

 :כישורים אישיים
, אסרטיביות, יוזמה, יכולת יכולת בינאישית גבוההסדר וארגון,  שירותיות, יכולת הובלה,  ייצוגיות,
לת עבודה בצוות ובאופן עצמאי, אמינות, יכותקשורת טובה ויחסי אנוש טובים, לחץ, במצבי  להתמודד

 .תיאום וקבלת החלטות
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 : משרה מלאה.היקף משרה
  .גזבר העירייה: כפיפות

    .או שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים +41 -39מתח דרגות  :תנאי שכר
 

הגשת מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים, שאלון אישי למשרה פנויה )אשר מצוי באתר העירייה(, 
או  4קומה  –במשרדי העירייה שבקניון לב העיר –יר לאגף משאבי אנוש תעודות והמלצות, יש להעב

מועמדות שתוגש ללא , 3/12/2017עד לתאריך  gat.muni.il-moriak@Qiryatבמייל: 
 המסמכים הרלוונטיים לא תטופל.

 
 .16:00השעה  עד 3/12/2017, ראשוןיום   מועד אחרון להגשה:

 .08-6874537  פקס:        08-6874521  לפרטים:

 

mailto:moriak@Qiryat-gat.muni.il

