
 בס"ד

 תפעולנהל ימ מזכיר/ת  – 21מס' יב/פנימי מכרז 

 אור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.יבכל מקום בו מפורט ת
 

 

 .תפעולנהל ימ מזכירת: תואר התפקיד

 (  106כמזכיר/ת מינהל תפעול ) אגף שפ"ע, אגף ביטחון וחירום מוקד  ת/משמש :תיאור התפקיד

 עיקרי התפקיד:

  שירות וניהול משרד המינהל וביצוע עבודות שוטפות לרבות מענה טלפוני, טיפול בדואר, ניהול יומנים, מתן

 ם , הדפסת מסמכים , סריקה ותיוק .קביעת פגישות ודיוני

  ניהול מערכת משימות ממוחשבתACTION BASE . 

  דה ביעדי המינהל .מעקב אחר משימות שוטפות ועמיבהתאם לשעות קבלת קהל, ומענה טלפוני קבלת קהל 

 יים בעירייה ומול גופים עבודה מול ריבוי גורמים פנימהלים של מינהל תפעול, , חוזרים ונחריות על הוראותא

 מעקב אחר פניות לא שגרתיות של תושבים .חיצוניים, 

 הפקת דוחות בקרה ומעקב .ישום פרוטוקולים , ועדות ודיונים, לרבות ר  העבודות אדמיניסטרצי 

 .תיאום בין האגפים והמחלקות השונות במינהל תפעול 

 תפעול .המשרדי של מינהל הציוד וה אחריות לניהול הארכיב 

 ת בתחום כוח האדם, דיווחי שכר ושעותריכוז דו"חו. 

  המנהלביצוע כל משימה אחרת שתוטל על ידי ראש. 

 דרישות התפקיד:

 תואר אקדמאי. ת/יתרון לבעלתעודת בגרות מלאה.  ת/בעל 

 ומזכירות השנים בתחום ניהול אדמיניסטרצי 3של  ניסיון מקצועי . 

 בתוכנות  שליטה מלאה office  כולל(PowerPoint Excel, ).וניהול יומן אלקטרוני 

 מאפייני עשיה ייחודיים לתפקיד:

  ביישומי מחשב.מלאה שליטה 

 כתב ובעל פה, יכולת ארגון ותכנוןב ביטוייכולת קפדנות ודיוק בביצוע,  ימנות אישית, יוזמה,האמינות ומ. 

 עבודה משתנה ובעבודת צוות. יכולת עבודה בסביבת 

 ייצוגיות ושירותיות. סדר וארגון, מוטיבציה להצלחה. ת אחריות מרחיבה./בעל 

 מעוליםאנוש  יכולת עבודה במקביל ויחסי . 

 .100%: אחוז משרה

 ראש מנהל תפעול.: כפיפות

 בדירוג המח"ר. 40-38בדירוג המנהלי/  10-8 :מתח דרגות

 : הגשת מועמדות

  ת בקישור המופיע באתר העיריה. )בראש העמוד של מכרז זה(.ניתן להגיש מועמדו

 מיכל. -9909772-02או בטלפון  michrazim@bshemesh.co.ilלבירורים נוספים ניתן לפנות במייל 

 בצהריים. 12עד השעה   24/02/2021ולא יאוחר מיום  16/02/2021 : החל מיוםמועד להגשה

  העירייה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או

 .המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל

 דים בתנאי מכרז זהדים שאינם עומבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמועדת ה. 

  ניקוד המועמדים על פי קריטריונים שנקבעו במקרה של ריבוי מועמדים, רשאית העירייה לבחור חלק מהם על יסוד

 .ינהיוזמנו להופיע בפני ועדת הבח מראש. עשרת המעומדים שיקבלו את מירב הניקוד

 ______________ 

 ד"ר עליזה בלוך 

 ראש העיר 
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