
 

 

 

 

 

 

 

 

 : עיריית בית שמששם הרשות                          
 

 בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה ללשון נקבה וההיפך
 
 

 
 24/16  :מס' מכרז

 
 רואה חשבוןז: פרטי המכר

 
 השכלה: רואה חשבון, ניסיון מוכח כרואה חשבון  :דרישות התפקיד

 ת מקומית או בגוף נותן שרותים לרשות מקומית.ברשו                       

 
 100%:היקף משרה

 
 17.3.16: הגשת מועמדות החל מיום

 
 12.00בשעה     30.3.16  :מועד אחרון להגשה

 
 

 .ניתן לראות את המכרז באתר של העירייה

 
 
 
 

 רחל  02-9909807: לפרטים נוספים
 

 : משה אבוטבול     שם ראש הרשות
                          



 בס"ד                  

                                                                        
 

 1                       מכרז כלכלן                   

                     _________________________________________________________________________________________________ 

 שמש -קניון נעימי בית    C, בניין 2דרך יצחק רבין                   
  02-9909888פקס:  02-9909807טלפון:                  

 לשכת סמנכ"ל           
 

 בית שמש    עיריית                 

 
            

 רואה חשבון 24/16מכרז חיצוני מס'   
 בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה ללשון נקבה וההיפך 

 
 רואה חשבון בגזברות העירייה  תואר התפקיד:

 

, הדו"חות החשבוניים  אחראי לעריכת הדוחות הספיים של העירייה    - :תיאור התפקיד

תזרים מזומנים תקופתי  של תקבולי הרשות המקומית ודו"חות מס. 

וכד' ותשלומי הרשות  ובכלל זה : אגרות , הכנסות תב"ר ותשלומיה

המקומית למשכורות עובדים , קבלנים וספקים וכו' ייצוג העיר מול 

 שלטונות המס ומול משרדי ממשלה.

ין כדאיות לביצוע פרוייקטים ורכישות גדולות, ומכמבצע חישובי  -

 תוך שימוש בכלים כלכליים וסטטיסטיים. אומדנים למכרזים

כלכליות אפשריות כתוצאה  מייעץ לממונים באשר למשמעויות -

מההחלטה לדחות קבלת תקבולים לדוחות תשלומים, להטיל מיסים או 

 לתת הנחיות לתושבים וכד'.

 מעדכן תעריפי חוקי עזר ואגרות בהתאם להנחיות הממונים. -

 רואה חשבון.:  השכלה :דרישות התפקיד

 

בגוף הנותן שרותים  ניסיון מקצועי מוכח כרואה חשבון ברשות מקומית או :ניסיון מקצועי

 .לרשות מקומית

 

כושר אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, הבנה ותפיסה,  :כישורים אישיים

 סדר וניקיון. כושר התבטאות בכתב ובע"פ. למידה , 

 100% משרה:

 בדרוג המח"ר. 41-39   דרגה ודרוג:

 לגזבר העירייה. :כפיפות

 

 ידע בסיסי במטמטיקה ובחשבונאות , חשיבה ריאלית.:  דרישות תפקיד מיוחדות

יש להגיש מועמדות על גבי טופס שאלון אישי/בקשה למשרה פנויה שניתן  :הגשת מועמדות

לקבל במזכירות העירייה. יש להגיש קורות חים ותעודות המעידות על 

 ההשכלה וכן המלצות.

למזכירות העירייה לגב' רחל  הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה :תאריך אחרון להגשה

 איטח

 .12.00עד שעה  30.3.16לא יאוחר מיום   02-9909807טל:  

 

                     ______________ 

 משה  אבוטבול                                                                                                

 ראש  העיר                                                                                                   


