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 עיריית מעלה אדומים
  אגף הגזברותל

 
 דרוש/ה

 
 תקציביםסגן גזבר לתפקיד: 

 
 משרה מלאהחלקיות משרה: 
 

 משרד הפנים רמת השכר שתאושר ע"יחוזה אישי לפי העובד יועסק ב מתח דרגות:
 
 :תיאור התפקיד -
 על מערך התקציבים העירוני על היבטיו השונים. ומנהליתניהול, פיקוח ובקרה מקצועית    
 
 :תחומי אחריות ומטלות עיקריות -

 של העירייה. תב"ר –ותקציב הפיתוח  הרגיל -תקציב השוטףהכנת ה 
 .פיקוח ובקרה על תכנון מול ביצוע תקציב ההכנסות וההוצאות של העירייה 
  הכנת ניתוחים תקופתיים של נתוני ביצוע לצורך בקרת ביצוע תקציבי, כולל ניתוח מגמות 

 המשפיעות עליו ומתן התראה מוקדמת לגזבר למצבים בהם צפויות חריגות במהלך שנת תקציב.
 .ייזום וביצוע בדיקות כדאיות כלכלית ותוכניות התייעלות 

  פיתוח והיטלים.עריכת תחשיבי תמחור של אגרות שירותים, אגרות 

 .הפקת דוחות מנהלים תקופתיים לניתוח ובקרה על תחום ההוצאות וההכנסות 

 .ניהול פיקוח ובקרה של הכנסות העירייה בתקציב השוטף ובתקציב הפיתוח 

  בקרה וניתוח תהליכי מימוש הכנסות ע"י אגפי העירייה.ליווי 

 .ייזום וביצוע ניתוח עומק בנושא הכנסות בהתאם לצרכים 

 )'ייעוץ לאגפים באיתור וגיוס תקציבים ממשלתיים )תקציבים מיועדים, מענקים וכו 

 ובקרה על ביצוע העברות ההשתתפות הממשלתית בפועל. םבקרה אחר נכונות התקציב הממשלתי עפ"י הקריטריוני 

 .טיפול בדיקה  ואישור של  הזמנות, הסכמים, התקשרויות וחוזים עם גורמי חוץ וספקים 
 
 :אירגונית כפיפות -

 גזבר הרשות המקומית.
 
 :דרישות התפקיד -
 

 :השכלה
 /חשבונאות/סטטיסטיקה/תעודת רואה חשבון מוסמך.כלכלה או מינהל עסקים בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: 

 יתרון. – בכלכלה או במינהל עסקיםתואר שני 
 ידע וניסיון בתוכנות מקצועיות.

 
 :ניסיון מקצועי

 .בתחום העיסוק ניסיון מוכח ומוצלחשנות  4
 

 :יניסיון ניהול
 שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

 
 :כשירות מקצועית

 :כישוריים אישיים -
 אמינות ומהימנות אישית. -
 קפדות ודייקנות בביצוע משימות. -
 יכולת תיאום ופיקוח, ארגון ותכנון. -
 בע"פ ובכתב.לה, וכושר ביטוי מע -
 

 :דרישות ייחודיות לתפקיד
 .וניסיון בניהול תקציב רשות מקומיתבקיאות  -
 ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה, כולל קריאה וכתיבה. -

 בקיאות בשיטת העבודה ביחידות פיננסיות של משרדי ממשלה רלבנטיים. -

 יכולת ניהול משא ומתן. -

 יכולת עבודה בצוות. -

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות. -
 

 מעלה אדומיםמקום העבודה: 

 



 ניתן לאגף משאבי אנושמועמדות בכתב בצירוף קורות חיים והמלצות 
 .30.11.2019-עד ל HDANA@MAM.ORG.IL  -או למייל 

 
 הערות:

 8כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך זאת בהתאם להוראות סעיף  .1
 .1988 –לחוק שיוויון בעבודה התשמ"ח 

התפקיד מתאים למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הסף מכח חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  .2
 .15, תיקון מס' 1998 –התשנ"ח 

העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה,  .3
 זאת בכל שלב משלביו.

 

mailto:HDANA@MAM.ORG.IL

