מכרז למשרת מבקר הרשות וממונה על תלונות הציבור
במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב
תואר המשרה :מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור היקף משרה .50% :דירוג השכר :חוזה בכירים בכפוף
לאישור במשרד הפנים .מקום העבודה :מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב כפיפות :ראש המועצה.
ייעוד ותיאור התפקיד
 .1ביצוע ביקורת על תקינות פעילות הרשות המקומית לצורך קידום המינהל התקין ,טוהר המידות ,החיסכון
והיעילות.
 .2המבקר יכהן כמבקר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שהיא בתחום הרשות המקומית.
 .3המבקר יהיה אחראי על בירור תלונות הציבור המוגשות כנגד הרשות על-פי חוק הרשויות המקומיות.
תחומי אחריות
 .1תכנון תכנית הביקורת השנתית.
 .2ביצוע ביקורת ברשות המקומית ובוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
 .3הכנה דו"חות ביקורת שנתיים.
 .4פרסום ממצאי הביקורת ומעקב אחר פעולות מתקנות שנקבעו בעקבות הממצאים.
 .5ביצוע בקרה אחר תיקון ליקויי הביקורת.
 .6השתתפות בישיבות מליאת המועצה וועדות המועצה .
 .7בירור וטיפול בתלונות הציבור ברשות המקומית בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות
הציבור) וריכוז תחום תלונות הציבור.
תנאים מקדימים למינוי
 .1בעל תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל ,או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל ,שהכיר בו ,לעניין
זה ,מוסד להשכלה גבוהה בישראל ,או שהוא עורך דין או רואה חשבון ,או לחילופין בעל עשר שנות נסיון
בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית ,תשנ"ב  1992 -ובאישור הממונה על המחוז .
 .2ניסיון מקצועי של  7שנים לפחות ,אשר מתוכן לפחות שנתיים מוכחות בעבודת ביקורת  -יתרון לבעלי ניסיון
בתחום המוניציפאלי.
 .3יתרון לרו"ח/עו"ד.
דרישות נוספות:
 .1יחיד ,תושב ישראל.
 .2לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
 .3לא כיהן כחבר המועצה ברשות המקומית במהלך עשר השנים האחרונות.
 .4לא כיהן כחבר מועצה ברשות מקומית הגובלת עם הרשות המקומית במהלך השנתיים האחרונות.
דרישות ייחודיות לתפקיד
נסיעות בתפקיד ,ייצוגיות בפורומים מקצועיים ,התמודדות עם לחץ ושחיקה ,טיפול בו זמנית במספר נושאים,
תודעת שירות ,גמישות בשעות העבודה ,ידע בעבודה עם מחשב ,ידיעה טובה מאוד של השפה העברית וידיעה טובה
של השפה האנגלית .

טופסי ומסמכי המועמדות לאיוש המשרה ניתן למצוא באתר האינטרנט www.neot-hovav.org.il
את מסמכי ההצעה יש לשלוח במייל לכתובת  mihrazimHR@neho.org.ilולא יאוחר מיום
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המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

בברכה,

גדי אלפסי
ראש המועצה
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