עיריית קריית גת

Municipality of Qiryat Gat

אגף משאבי אנוש
מכרז פנימי/פומבי מס' 34/2020

עורך דין ממונה תחום עניינים מנהליים
תאור התפקיד:
ייצוג הרשות בהליכים/נושאים משפטיים אזרחיים ומנהליים בהתאם להנחיות הממונה בלשכה המשפטית
ומתן סיוע וייעוץ משפטי לגורמים שונים ברשות בהתאם להנחיות הממונה בלשכה המשפטית:
* ייצוג הרשות בערכאות משפטיות ומעין שיפוטיות ,לרבות הכנת תיקים ,הכנת חומר הראיות והטיעון
המשפטי וליווי הדיון המשפטי בתיקים שהוכנו ,תוך תיאום ובהתאם להנחיית הממונה עליו בלשכה.
המשפטית ו/או היועץ המשפטי של הרשות המקומית.
* ייצוג הרשות בפני מוסדות ציבוריים וגופים פרטיים.
* מתן ייעוץ משפטי ליחידות וגורמים שונים ברשות המקומית.
* הכנת חוות דעת משפטיות לבקשת גורמים שונים בתוך הרשות המקומית.
* ניסוח מסמכים משפטיים בכלל התחומים הרלוונטיים לרשות המקומית בתיאום עם גורמי פנים וחוץ
עירוניים.
* ליווי ועדות עירוניות בהתאם למינוי של היועץ המשפטי של הרשות המקומית.
* ביצוע מטלות ותפקידים משפטיים נוספים על פי קביעת והנחיית הממונה בלשכה המשפטית.
דרישות התפקיד:

השכלה:

* תואר ראשון במשפטים.
* רשיון עריכת דין ישראלי.
* חברות בלשכת עורכי הדין.
* היכרות עם תוכנות ה Office -ותוכנות מאגרי מידע משפטי.

ניסיון מקצועי:

שנתיים ניסיון מקצועי קודם מוכח בדיני שלטון מקומי או מנהלי.

כישורים אישיים:

יכולות ביצוע מטלות מגוונות ,נכונות לעבודה מאומצת ,אמינות אישית גבוהה ,קפדנות בביצוע במועדים
מוכתבים ,נשיאה באחריות ,יכולות ניהול מו"מ ,כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

* ניהול הליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות.
* תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות.

היקף משרה :משרה מלאה.
כפיפות :ליועץ המשפטי לעירייה.
תנאי שכר :דירוג משפטנים מתח דרגות א -1א 3או חוזה אישי  987בכפוף לאישור משרד הפנים.
הבהרות ופרטים נוספים ניתן לקבל מעו"ד מאיר בן דוד ,היועץ משפטי לעירייה ,בטל' .08-6874515
הגשת מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים ,תעודות השכלה ע"פ דרישות התפקיד והמלצות ,שאלון אישי
(המצוי באתר העירייה) ,יש להעביר לאגף משאבי אנוש  -במשרדי העירייה שבקניון לב העיר – קומה  4או
במייל.Anatg@qiryat-gat.muni.il :

מועמדות שתוגש ללא המסמכים הרלוונטיים ואשר צויינו לעיל ,לא תטופל.
לפרטים :טלפון ;08-6874547 :פקס.08-6874537 :

מועד אחרון להגשה :יום ה' בטבת תשפ"א ( )20/12/2020עד השעה .11:00
הזמנה לועדת בחינה :העומדים בתנאי הסף יזומנו לוועדת בחינה שתתקיים ביום ראשון ,י"ב
בטבת תשפ"א ( )27/12/2020החל משעה  .10:00אישור על עמידה בתנאי הסף ועדכון על שעת זימון
מדוייקת תימסר למועמדים בהודעה נפרדת ,כשפרסום מודעה זו מהווה הזמנה כדין לוועדת הבחינה.

