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מכרז פומבי
מס' /4110//
עיריית קרית-אונו מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:
מבקר/ת העירייה.
תואר המשרה:

היקף משרה:

 100%משרה.

דרוג דרגה:

חוזה אישי עפ"י שכר בכירים .מותנה באישור משרד הפנים.

תאור תמציתי של תפקיד:
בדיקת פעולות עובדי הרשות המקומית מבחינת התאמה לדרישות כל דין ולהנחיות הרשות המקומית
בקרת חשבונות הרשות ,כולל דרכי החזקת כספי הרשות ושמירה על הרכוש.
פרסום ממצאי הביקורת ומעקב אחר פעולות מתקנות שנקבעו בעקבות הממצאים.

דרישות התפקיד:
השכלה:

בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל
שהוכר ע"י המל"ג ,או שהוא עורך דין או רואה חשבון .

נסיון מקצועי :

לפחות שבע שנות נסיון תעסוקתי אשר מתוכן לפחות שנתיים מוכחות בעבודת ביקורת.
יתרון לבעלי ניסיון בתחום המוניציפאלי (בהתאם לאמור בחוזר מנכ"ל משרד הפנים
.)4/0/

דרישות ייחודיות לתפקיד :תעודת יושר ,ידע בעבודה עם מחשב ,נסיעות בתפקיד.
דרישות נוספות:

יחיד ,תושב ישראל ,לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון ,אינו חבר בהנהלה פעילה של
מפלגה ,או בהנהלה פעילה או גוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות
לרשות מקומית ,לא כיהן כחבר המועצה ברשות המקומית במהלך עשר השנים
האחרונות ,לא כיהן כחבר מועצה ברשות מקומית הגובלת עם הרשות המקומית במהלך
השנתיים האחרונות ,לא היה מועמד בבחירות האחרונות לרשות המקומית.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית ,יצירתיות וחדשנות ,יוזמה ומעוף ,קפדנות ודיוק בביצוע,
ערנות ודריכות ,הבנה ותפיסה ,כושר למידה ,סדר ונקיון ,מרץ ופעלתנות ,שקדנות
וחריצות ,יכולת התבטאות בכתב ובע"פ ,התמודדות עם לחץ ושחיקה,טיפול בו זמנית
במספר נושאים ,התמדה ,יכולת פתרון בעיות ,יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תאום ,פיקוח
ובקרה ,סמכותיות ,נשיאה באחריות .

הגשת מועמדות:

טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג במשרדי אגף משאבי אנוש בעירייה או באתר האינטרנט של העירייה (כתובת:
 .)www.kono.orgi.ilאת הבקשות בצרוף קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה והמלצות ,יש להגיש במעטפה
סגורה עליה יצויין מס' המכרז ותואר המשרה ולהפקידן בתיבת המכרזים הממוקמת באגף משאבי אנוש בעיריית
קריית אונו ,בכתובת :רח' יצחק רבין  41קריית אונו.
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בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך1

יוסי נשרי
ראש העיר

