בס"ד

מכרז פנימי מס' קו 20/מנהל/ת לשכת סגן ראש הרשות
בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה ,וההיפך.
תואר התפקיד :מנהל/ת לשכת סגן ראש הרשות.
תיאור התפקיד:
ניהול והפעלה של לשכת סגן ראש הרשות ,וסיוע אדמיניסטרטיבי לסגן ראש הרשות לקידום ענייני
הרשות בהתאם לסמכויות שהואצלו לו על ידי ראש הרשות.
עיקרי התפקיד:


ניהול ,פיקוח ובקרה על הפעילות התקינה של לשכת סגן ראש הרשות .



ניהול לוח הזמנים וניתוב הפניות בלשכת סגן ראש הרשות .

 ריכוז והפצת מידע הנוגע לפעולות ולהחלטות ברשות בתחומי אחריות סגן ראש הרשות.
דרישות התפקיד:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  31לחוק ההנדסאים
והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג 5105-באותם תחומים ,ובעל ניסיון מקצועי כמפורט להלן .או תעודת
סמיכות לרבנות "יורה יורה" לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה
בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות אחרי גיל  18ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול
הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור
והיתר .או בעל השכלה אחרת וניסיון מקצועי כמפורט להלן.
דרישות ניסיון:
ניסיון מקצועי :עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל 3 -שנות ניסיון מוניציפלי ו/או
מזכירותי ו/או ניהולי.עבור הנדסאי רשום –  4שנות ניסיון מקצועי כאמור ,עבור טכנאי מוסמך –  2שנות
ניסיון כאמור ,עבור בעל השכלה אחרת  6 -שנות ניסיון כאמור.
דרישות נוספות:
שפות -בהתאם לצורך.
יישומי מחשב -היכרות עם תוכנות .office
מאפייני עשיה ייחודיים לתפקיד:


עבודה בשעות לא שגרתיות



ייצוגיות

 התמודדות עם שינויי לוחות זמנים ואירועים בלתי מתוכננים.
אחוז משרה 100% :משרה.
כפיפות :לסגן ראש הרשות.
מתח דרגות 9-11 :בדירוג המנהלי.
הגשת מועמדות:
ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת  .michrazim@bshemesh.co.ilיש לצרף טופס שאלון אישי (אותו ניתן
להשיג דרך אתר האינטרנט של העירייה) ,צילום ת.ז ,.קורות חיים ותעודות מתאימות .במידה ולא
התקבל אישור הגשה עד יומיים מיום השליחה ,יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפון ,02-9909772
מיכל.
מועד הגשה :החל מיום  22/10/2020ולא יאוחר מיום .01/11/2020
______________
ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר

