מכרז חיצוני למשרת מבקר וממונה על תלונות הציבור
במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב
בהתאם לסעיף  41לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,תשל"ז 1976-המועצה המקומית
התעשייתית נאות חובב ,מכריזה בזה על משרה פנויה כדלקמן:
תואר המשרה :מבקר פנים היקף משרה .50% :דירוג השכר :חוזה אישי בכפוף לאישור במשרד הפנים.
מקום העבודה :מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב כפיפות :ראש המועצה.
ייעוד ותיאור התפקיד
 .1ביצוע ביקורת על התקינות פעילות הרשות המקומית ,לצורך קידום המינהל התקין ,טוהר
המידות ,החיסכון והיעילות .
 .2המבקר יכהן כמבקר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שהיא בתחום הרשות המקומית
 .3המבקר יהיה אחראי על בירור תלונות הציבור המוגשות כנגד הרשות ,על פי חוק הרשויות המקומיות.
תחומי אחריות עיקריים
 .1תכנון תכנית הביקורת השנתית.
 .2ביצוע ביקורת ברשות המקומית ,בגופים הקשורים אליה ובוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
 .3הגשת דו"חות ביקורת השנתיים.
 .4בירור תלונות הציבור ברשות המקומית ,בהתאם לחוק הרשויות המקומיות) ממונה על
תלונות הציבור (וריכוז תחום תלונות הציבור.
 .5ביצוע בקרה אחר תיקון ליקויי הביקורת.
דרישות התפקיד:
 .1בעל תואר אקדמאי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל ,או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל ,או עורך דין או
רואה חשבון ,או לחילופין בעל עשר שנות ניסיון בעבודת ביקורת בגוף ציבורי.
 .2ניסיון מקצועי של  7שנים לפחות ,אשר מתוכן לפחות שנתיים מוכחות בעבודת ביקורת  -יתרון לבעלי ניסיון
בתחום המוניציפאלי.
דרישות נוספות:
 .1תושב ישראל.
 .2לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון ,או בהנהלה פעילה או גוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה
בבחירות לרשות מקומית.
 .3לא כיהן כחבר המועצה ברשות מקומית במהלך עשר השנים האחרונות.
 .4לא כיהן כחבר מועצה ברשות מקומית הגובלת עם הרשות המקומית במהלך השנתיים האחרונות.

טופסי ומסמכי המועמדות לאיוש המשרה ניתן למצוא באתר האינטרנט
 www.neot-hovav.org.ilאת מסמכי ההצעה יש להגיש להנהלת המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב
במסירה ידנית (לידי שני מרלי–עוזרת מנהלית למנכ"ל המועצה) ולא יאוחר מיום  23.11.2017בשעה 12:00
טלפון.08-6543118 :
* המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
בברכה,
גדי אלפסי
ראש המועצה
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