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 לתפקיד מנהל/ת מחלקת שכר חיצוני /פנימימכרז 
 36/2019מכרז מס'

 

 תאור התפקיד:

 , האמונה על תגמול עובדי הרשות בגין עבודתם. השכרמחלקת  ניהול

 עיקרי התפקיד:

 ניהול יחידת השכר. .א

 הוצאה לפועל של מדיניות שכר  וזכויות העובדים ברשות. .ב

 בקרה על מערך השכר ברשות. .ג

 ניהול תיקי עובדים .ד

 הכנת תשלומי שכר לעובדים .ה

 ניהול ארכיב יחידת השכר .ו

 

 משרה 100% היקף משרה:

 

 המח"ר/מנהלי  דירוג :

 

 + )המח"ר(39-41) במנהלי( +9-11 דרגה

 

 גזבר העיריה  -כפיפות

 

 -תנאי סף

 :מקצועיותדרישות השכלה ו. 1

חלקה להערכת גבוהה, או שקיבל הכרה מהמבעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה  .א

 ץ לארץ.תארים אקדמיים בחו

 בעל תואר רו"ח בתוקף. או 

  2012 -לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים , התשע"ג 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף או 

 תעודת סמיכות לרבנות)"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראלאו 

ומעבר שלוש  18בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל , שש שנים לפחות אחרי גיל  אישור לימודיםאו 

בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ) שתיים משלוש הבחינות יהיו 

 בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

 סיים בהצלחה קורס חשבי שכר, המאושר ע"י לשכת רואי החשבון בישראל. .ב

 

 :סיון מקצועי ינ .2

   שנים  5סיון מקצועי של ינבתוקף או השכלה תורנית כמוגדר לעיל : עבור בעל תואר אקדמי , תעודת רו"ח

 הכספים.השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום  7לפחות , שנרכש במהלך 

  השנים האחרונות שקדמו למועד  7במהלך  שנים לפחות שנרכש 6מקצועי של עבור הנדסאי רשום: ניסיון

 האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הכספים.

  השנים האחרונות שקדמו למועד  7שנים לפחות , שנרכש במהלך  7עבור טכנאי מוסמך: ניסיון מקצועי של

 האחרון להגשת הצעות למכרז , בתחום הכספים.
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  –סיון ניהולי ינ .3

 3 ניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה בתחום הכספיםנות ניסיון לפחות בש 

 

 :נוספותדרישות .4

  היכרות עם תוכנותOFFICE . 

 .היכרות עם תוכנות מחשב לניהול שכר 

 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 ייצוגיות והצגת תכנים אל מול גורמים ברשות ומחוצה לה 

 שירותיות 

 

 כישורים אישיים:

 .הת, אמינות גבוהה ומוסר עבודה גבואנוש טובים, ארגון מידע וסדר, דיסקרטיו יחסי

 

מועמד/ת )אותו יש להוריד מאתר  המעוניינים יוכלו להגיש את בקשותיהם למשרות בצירוף קורות חיים, שאלון

                  7/8/2019    –( תעודות השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לדרישות התפקיד עד  www.k-m.org.ilהעירייה   

 . 1באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי, מרכז מסחרי  ליידי יפעת כצנלסון

 ifat@k-m.org.ilאו למייל  08-8600524-פקס 08-8500846-טל

 מועמדים מתאימים בלבד יענו. המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

 

 

 

 בכבוד רב                                                                         

 אליהו זוהר                                                                        

 ראש העיר                                                                        

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


