מכרז למשרת גזבר  -עדכון
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 :גזבר היקף משרה .100% :דירוג השכר :חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים .מקום העבודה:
מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב כפיפות :ראש המועצה.
ייעוד ותיאור התפקיד – ניהול מערך הכספים של המועצה
 .1חבר הנהלת הרשות המקומית כולל סיוע בגיבוש אסטרטגיה והתוכנית הכלכלית של הרשות.
 .2ניהול כספי הרשות מול גופים פיננסיים ומוסדות המדינה.
 .3אחריות להכנת התקציב הרגיל והבלתי רגיל של הרשות ומעקב אחר ניצול התקציב המאושר לכל יחידה.
 .4אחריות להכנת תזרים מזומנים של הרשות המקומית ולניהול תיקי השקעות הרשות בהתאם לשיקול של
כדאיות כלכלית.
 .5אישורי התקציב מול משרד הפנים
 .6אחריות לגביית המיסים ברשות המקומית (ארנונה ,מים ,אגרות והיטלים) ותשלומי הפיתוח.
 .7אחריות לביצוע חיובי המיסים בהתאם לצו המיסים השנתי.
 .8אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של הרשות המקומית בספרים הראשיים ,טיפול בגיוס כספים ,הגשת
"קולות קוראים".
 .9אחריות ניהולית על עובדי מחלקת הגזברות והפעלת פיקוח ובקרה שוטפים על עבודתם.
 .10תכלול תוכנית העבודה השנתית
דרישות התפקיד:
 .1בעל תואר אקדמאי ( )B.Aבאחד מהתחומים הבאים :כלכלה ,חשבונאות ,ראיית חשבון ,מנהל עסקים ,מדיניות
ציבורית מינהל ציבוריו/או הנדסת תעשייה וניהול .או בעל תואר אקדמאי אחר ,שסיים את קורס הגזברים
ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי לקבל תעודה על כך.
 .2תואר שני  -יתרון.
 .3ניסיון מקצועי מצטבר של  7שנים לפחות בתחום הכספים והגזברות כגון :ניהול חשבונות ,הכנת תקציב ,חשבות
שכר ,ניהול גביה ,הכנת דו"חות כספיים וכדומה.
 .4ניסיון ניהולי של  4שנים לפחות – הכוונה לניסיון ניהולי כללי ,ניהול מו"מ ,בנייה וניהול תקציב  ,הנחיה והובלה
של צוות עובדים באופן ישיר או עקיף בהיקף משמעותי המונה  5עובדים לפחות וככל שניתן בסדר גודל הדומה
לכמות העובדים ביחידת הגזברות של הרשות המקומית.
 .5היכרות מעמיקה עם חוק התקציב וכל דין בתחום ניהול הכספים ברשות מקומית  -יתרון.
דרישות אישיות לתפקיד:
 .1אמין ומהימן ,סמכותי ובעל יכולת לקבל החלטות.
 .2יכולת ניהול והנעת עובדים ,עבודה בצוות.
 .3עבודה בשעות לא שגרתיות ובזמינות גבוהה.
 .4בעל ראיה רחבה וכושר ניתוח ותחזית.
 מועמד שנבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים לפחות ,יחוייב להשתתף
בקורס גזברים ברשויות המקומיות בתוך שנתיים מיום תחילת עבודתו כגזבר ברשות המקומית.
 המועצה עפ"י שיקול דעתה תחייב ביצוע אבחון לחלק מהמועמדים או כולם לתפקיד הנ"ל במרכז הערכה.
טופסי ומסמכי המועמדות לאיוש המשרה ניתן למצוא באתר האינטרנט www.neot-hovav.org.il
את מסמכי ההצעה יש להגיש להנהלת המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב במסירה ידנית (לידי שני
מרלי–עוזרת מנהלית למנכ"ל המועצה) ולא יאוחר מיום  14.03.2018בשעה  12:00טלפון.08-6543118 :
* המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
בברכה,
גדי אלפסי
ראש המועצה
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