
 בס"ד

 בלשכת ראש הרשות ה/מזכיר – 21/כה מס' חיצונימכרז 

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

 בלשכת ראש הרשות לשעות אחה"צ/ ערב. ה/מזכיר: תואר התפקיד

 :תיאור התפקיד

ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת הרשות, לפי הנחיות של ראש הרשות או של מנהל 

 לשכתו.

 עיקרי התפקיד:

 .ביצוע עבודה משרדית שוטפת, טיפול בדואר נכנס ויוצא, הדפסת ותיוק מסמכים 

 .טיפול ומעקב אחר משימות 

  ותושביםגורמים חיצוניים בכתב ובע"פ לפניות של עובדי הרשות, מענה. 

 .ניהול יומן, תיאום פגישות 

 .מענה טלפוני 

 ת על פי הוראות הממונה.ונוספ ביצוע מטלות 

 דרישות התפקיד:

 12 .שנות לימוד, או תעודת בגרות מלאה 

 .עברית ברמה גבוהה 

 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשבoffice כולל תוכנת ,excel. 

 חובה. -רישיון נהיגה 

 יתרון משמעותי. -דה מול קהל ושירות לקוחותבעבו ניסיון 

 .ניסיון ניהול משרד או ניסיון ניהולי אחר יתרון משמעותי 

  יתרון  –שליטה בשפה האנגלית 

 מאפייני עשיה ייחודיים לתפקיד:

 ( ושלושה16:30 – 08:00יומיים בשבוע בשעות הבוקר )  14:00) בשבוע עבודה בשעות הצהריים והערבימים-

22:00). 

 .עבודה במשמרות, כולל עבודה בימי שישי/ ערבי חג/ מוצאי שבת 

 .ארגון מידע וסדר 

 .שירותיות 

 .100%: אחוז משרה

 הרשות.לשכת ראש  תלמנהל: כפיפות

 בדירוג 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   08/04/2021ולא יאוחר מיום  21/03/2021 : החל מיוםמועד להגשה

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

 .המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל

 דים שאינם עומדים בתנאי מכרז זהועדת הבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמ. 

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

  .יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינהמראש. עשרת המעומדים שיקבלו את מירב הניקוד 

 ______________ 

 ד"ר עליזה בלוך 

 ראש העיר 

mailto:michrazim@bshemesh.co.il

