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 עיריית מעלה אדומים

 דרוש/ה

 עובד/ת מינהל וזכאותתפקיד: 

 מנהלת אגף רווחה והשירותים החברתייםכפיפות : 

 ש"ש 37משרה,  %88חלקיות משרה: 

 בדירוג המח"ר 04 – 38מתח דרגות: 

 תיאור התפקיד:

 .אחראי למימוש הכספי של ההחלטות הטיפוליות ברמת הפרט ו/או הקהילה 

  קבלת בקשות לחישוב זכאות הלקוחות לצורך קביעת השתתפותם עבור
הסיוע שקבע העו"ס המטפל, על פי סוג האוכלוסייה והוראות התע"ס )תקנון 

 עבודה סוציאלית(, אם במסגרת פרטנית או קהילתית.

  .הסברת דרך החישוב ללקוח, קבלת המסמכים הנדרשים לצורך החישוב
תוך הצגת המצב התקציבי בתקנה העברת החישוב לממונה לאישור 

 התואמת.

  הכנת הוראות תשלום או דיווחים למשרד לאחר אישור חישוב ההשתתפות
 .ע"י הממונה. העברתם לחתימת מורשה החתימה ולגזבר

 .הכנת תשובה ללקוח לחתימת המנהל על פי תקנות שירותי הסעד 

 כות דיווח למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים באמצעות המער
 הממוחשבות וטיפול בשגויים.

 .דיווח למערכות ייעודיות חיצוניות במקרים נדרשים 

 .ריכוז ההיבט הכספי של הפרויקטים השונים 

  ביצוע מעקב אחר קליטת הדיווחים וביצוע מעקב חודשי אחר הביצוע
התקציבי בהתאם להוצאות וקצב המימון, תוך הבחנה בין התקציבים 

 ות, קרנות ומקורות תקציביים נוספים.המאושרים ע"י המשרד, הרש

  ביצוע הזמנות באמצעות מחלקת הרכש ברשות וכן ביצוע מעקב אחר
 הדיווחים של הספקים והעברת המידע על חריגות לממונה.

 .מעקב אחר השתתפויות המשפחות בפועל והשתתפות גורמים נוספים 

 צורך העברת המידע לעובדים על עזרות אשר עומדות לפני מועד סיומן ל
 בדיקה חוזרת.

  דיווח על העסקת עובדים למשרד הרווחה, לזיכוי הרשות על העסקתם לפי
התקן לעובד ונתוניו האישיים. תחילת מועד ההעסקה, מועד סיום ההעסקה 
ושינויים במשך תקופת העסקת העובד, מעקב אחר הקליטה במשרד וביצוע 

עבודה ושכר ו תאום עם מחלקת משאבי אנוש מעקב תקציבי בהתאמה. כולל
 .מול הגזבר

 .אחריות על קידום תחום השירות באגף 

 .ביצוע פעילויות נוספות בתחום הרחב על פי דרישת הממונה 
 
 



 
 
 
 
 

 :דרישות תפקיד
 : השכלה

 תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה. 

 עסקים או  מנהלחשבונאות, כלכלה,  באחד התחומים הבאים: תואר
 יתרון -סטטיסטיקה 

  במהלך השנה הראשונה. –וזכאות  מנהלסיום קורס עובדי 

  
ידע וניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת ושליטה מלאה בתוכנות דרישות נוספות: 

OFFICE. 
מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים, תעודות ומסמכים נלווים, יש להגיש למשאבי אנוש, 

יש לציין את שם ) HDANA@MAM.ORG.IL    , או במייל:  3בניין העירייה קומה 
 .10.1.2019עד לתאריך:המשרה( , 

 הערות:
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר , הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך,  .1

 .1988 –לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח  8זאת בהתאם להוראות סעיף 
התפקיד מתאים למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הסף, מכוח חוק שוויון  .2

 .15מס' , תיקון 1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח
העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל  .3

 עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.
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