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מכרז פומבי מס' 40/2017
עיריית קריית-אונו מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:
מנהל/ת אגף גבייה וממונה על ההכנסות
תואר המשרה:

היקף משרה:
כפיפות ארגונית:
דרוג דרגה:

. 100%
גזברית העירייה
חוזה אישי עפ"י שכר בכירים ,מותנה באישור משרד הפנים

תיאור תמציתי של תפקיד:

ניהול תחום הגביה ברשות  :גביית ארנונה ,אגרות והיטלים  ,קביעת שומות ארנונה וניהול מערך חיובי הארנונה ,ניהול כספי
של מערך הגבייה .

דרישות התפקיד:
השכלה:
הכשרה:
ניסיון מקצועי :

בעל/ת תואר אקדמי ממוסד מוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים :כלכלה ,חשבונאות,
משפטים (כולל רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין) ,סטטיסטיקה או מנהל
עסקים או בעל/ת תעודת רואה חשבון בתוקף .
המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי גבייה ,לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו .עדכון
שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור ,ככל שהוא מועסק באמצעות חוזה אישי.
ניסיון מקצועי של  4שנים לפחות  ,שנרכש במהלך  7השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז ,בתחום הגבייה ,הכספים והגזברות ברשויות מקומיות.
ניסיון ניהולי לפחות  3שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות תפקיד ייחודיות :עבודה בשעות בלתי שגרתיות ונכונות לשעות עבודה מרובות ,נכונות לנסיעות במסגרת התפקיד,
היכרות מעמיקה עם חוק התקציב וכל דין בתחום ניהול כספים ברשות המקומית ,שליטה
בעבודה עם מחשב .
כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית ,קפדנות ודיוק בביצוע ,כושר למידה ,כושר ניהול עובדים והנעתם,
יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תאום ופיקוח ,יכולת התבטאות בכתב ובע"פ ,יכולת קבלת החלטות,
נשיאה באחריות  ,יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים ,כושר ניהול מו"מ.

הגשת מועמדות:
שאלון אישי למילוי לצורך הגשת מועמדות ניתן להשיג באתר האינטרנט של העירייה (כתובת) www.kono.org.il:
או במשרדי אגף משאבי אנוש בעירייה .את השאלון בצירוף קורות חיים ,תעודות המעידות על השכלה ,תעודות
המעידות על דרישות בתנאי הסף והמלצות ,יש להגיש במעטפה סגורה עליה יצוין מס' המכרז ותואר המשרה
ולהפקידן באגף משאבי אנוש בעיריית קריית אונו ,בכתובת :רח' יצחק רבין  41קריית אונו( .לא ניתן לשלוח בפקס
או במייל)
תאריך אחרון להגשה :יום רביעי 13.9.2017 ,עד שעה .12:00
•
•

בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
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