
 

 

  

 

 2020/20-מס'   פומבי מכרז 

ואחראי  מנהל חשבונות
על התקציב הבלתי רגיל 

 (תב"ר)
 ת בית שאןיעירי

 



 

 2020/20מס'     פומבי מכרז 

עיריית בית שאן נותנת בזאת  
 הודעה על הצורך באיוש משרת:  

 

 ואחראי על התקציב הבלתי רגיל (תב"ר)   מנהל חשבונות

 משרה  100%: היקף התפקיד

 .9-7מנהלי  : דרגת המשרה ודירוגה

 גזברות: יחידה

 גזבר הרשות    כפיפות:

 : תיאור המשרה . א
 

ניהול מערכת נתוני הנהלת החשבונות ברשות המקומית, בכפוף להוראת הדין   .1
.  1988 –), תשמ"ח לרבות תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות הקיים,

 עיקר פעילותו: 
 ניהול הנתונים במערכת הרישום החשבונאי.   )א 
 בקרה ודיווח על נתונים כספיים ברשות.   )ב 
איסוף וריכוז החומר והעברה לאישור מליאת , לרבות טיפול בהרשאות התב"ר .2

הכנת המסמכים וחומר ; ת פיננסיתהפקת תב"ר במערכת ממוחשב; המועצה
;  הכנת המסמכים למשרד הפנים והגשתם לאישור; נלווה לחתימת ראש העיר

העברת התב"ר המאושר למנהלי מחלקות, הנהלת חשבונות  ; פתיחת תיקים
 ורישום בספרי המועצה. 

 
     :תנאי סף . ב

   
      השכלה ודרישות מקצועיות: .1
 שנות לימוד.  12 .א
 לפחות.  2חשבונות מסוג סיום קורס בהנהלת  .ב

 
 : ניסיוןדרישות  .2

   שנים לפחות בתחום ניהול חשבונות. 3ניסיון מקצועי של   .א
      נסיון מקצועי מוכח ומוצלח במערכות ממוחשבות בתחום הכלכלי במוסד  .ב

 . ציבורי משך שנתיים לפחות. יתרון למערכת מוניציפלית
 

 : דרישות נוספות .3
 עברית ברמה גבוהה.  –שפות  ) 1  
 היכרות עם תוכנות האופיס.  –יישומי מחשב  ) 2  
 

 : כישורים אישיים ג.

 



, עירנות ודריכות, ריכוז, יחסים  יכול תכנוןאמינות ומהימנות אישית, , דיוק בפרטים, סדר וארגון
 .בינאישיים ותודעת שירות גבוהה

   
   

 : מסמכים שיש לצרף לבקשה . ד
 )       קורות חיים. 1                          
 )       תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים. 2                          
 .ניתן להוסיף – )       המלצות3                          
 )       צילום תעודת זהות. 4                          

   
 
 
 

בצירוף  על גבי הטופס באתר העיריה, מועמדות  העומד בדרישות התפקיד יגישמועמד/ת 

  הקורונה משבר בשל  בלבד ל"בדוא תהיה ההגשההמכרז,  תוך ציון מספרהנ"ל המסמכים 

 . dosi@bet-shean.org.il ל"לדוא

 . shean.org.il-dosi@bet או דוא"ל 6664894-04בטלפון  הדס בניסטיהפרטים לבירורים: 

 13:00  בשעה  22.10.20ועד אחרון להגשת מועמדות מ

 .לגברים ונשים כאחד נכתבה בלשון זכר אך מופנההמשרה 
 

 

 

 בברכה, 

 ז'קי לוי 

 בית שאן ראש עיריית  
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