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 לתפקיד מנהל/ת מחלקת שכר פנימימכרז 

 

 התפקיד:תיאור 

 , האמונה על תגמול עובדי הרשות בגין עבודתם. יחידת השכר ניהול

 עיקרי התפקיד:

 ניהול יחידת השכר. .א

 הוצאה לפועל של מדיניות שכר  וזכויות העובדים ברשות. .ב

 בקרה על מערך השכר ברשות. .ג

 

 מלאהמשרה  100% היקף משרה:

 שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים דרגה:

 

 :מקצועיותדרישות השכלה ו

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

 .תארים אקדמיים בחו"ל

 בעל תואר רו"ח בתוקף. )רצוי(.או 

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

 

  –סיון מקצועי ינ

 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  7שנים לפחות , שנרכש במהלך  5סיון מקצועי של ינ

 .כספיםלמכרז, בתחום ה

  –סיון ניהולי ינ

  ומית ברשות מק כספים, או כמנהל בתחום ההכספיםעובדים ויותר בתחום  3ניסיון בניהול שלוש שנות לפחות

גזר הציבורי בתפקיד ברשות מקומית ברמה א' או ב', או כהונה במ כספיםכלשהי, או כסגן מנהל בתחום ה

 ומעלה למשך פרק זמן העולה על שנתיים. 38-40שמתח דרגותיו 

 :תייחודיודרישות 

 .ייצוגיות והצגת תכנים אל מול גורמים ברשות ומחוצה לה 

 תודעת שירות גבוהה 

  היכרות עם תוכנותOFFICE  

 .היכרות עם תוכנות מחשב לניהול שכר 

 .עדיפות לבעלי רקע וניסיון בתוכנת חיל"ן 

 

 כישורים אישיים:

יחסי אנוש טובים, ארגון מידע וסדר, דיסקרטיות, אמינות גבוהה ומוסר עבודה גבוהה, שרותיות, ייצוגיות והצגת תכנים 

 אל מול גורמים ברשות ומחוצה לה.

 גזבר העירייה :כפיפות

 .דרוג מנהלי/מח"ר/חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים מסלול קידום:

 

 המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, צילומי תעודה לרבות 

 www.k-m.org.ilאו באתר העירייה:  ,באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי,30/9/2016– העדר רישום פלילי עד

 .08-8600524-פקס 08-8500847-טל 1מרכז מסחרי 

 תיאור התפקיד מפורט בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך.

 מועמדים מתאימים בלבד יענו.

 

                                                                                                     בכבוד רב,                    

 זוהראליהו 

 ראש העיר                


