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 חודשים 5למשך   -ממלא מקום דרוש/ה

 אגף הכספים -לחשב/ת אגף נציג/ת יחידת תקציבים )רפרנט/ית( 
 

  אגף הכספים -נציג/ת יחידת תקציבים )רפרנט/ית( חשב/ת אגףל ממלא מקום    תואר התפקיד: 
 2021ביולי  1החל מיום:  -חודשים 5למשך                               

 
 גזברות אגף:

 תיאור התפקיד:

 מסייע להכין הצעת תקציב שנתי ליחידה לה הוא אחראי. -

אחראי לניהול על מעקב על פעולות היחידה לה הוא אחראי ועל בקרה תקציבית שוטפת  -
 בתקציב המאושר. ובוחן ניצול התקציב בהתאם לייעוד המוצהר

 אחראי לריכוז נתונים, דו"ח ומחקרים על עלויות ועל תמחיר של פעולות היחידה. -

 אחראי לבדיקת החשבונות והוראות תשלום לספקים ולקבלנים ולמתן אישורי תשלום. -

 ביצוע בקרה תקציבית במסגרת התקציב ועפ"י סעיפי התקציב המאושרים. -

נה, מעבר לעבודה השוטפת, בהתאם לצרכים ביצוע כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממו -
 המשתנים של האגף.

 דרישות התפקיד:

 ( בכלכלה, ראיית חשבון, מנהל עסקים.B.Aתואר ראשון )  השכלה:      

        ניסיון מקצועי של תקציבאי או כלכלן עם ניסיון של שנתיים לפחות בארגון   : ניסיון מקצועי      
  ציבורי. או במוסד                                 

  כישורים אישיים:   

כושר למידה,  נה ותפיסה,כות, הבאמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודרי
רגון ותכנון, יכולת תיאום, א סדר וניקיון, שקדנות וחריצות, סבלנות. כושר עבודה בצוות, יכולת

 חיצוניים. גורמים לת ייצוג הרשות בפניפיקוח ובקרה, יכו

 דרישות ייחודיות לתפקיד: 

בקיאות בשיטות הניהול הפיננסי הנהוגות בשלטון המקומי, בשיטות התקצוב השונות  -
 ובהנהלת חשבונות.

בקיאות בשיטות העבודה של היחידות הכספיות של משרד הפנים ושל המשרדים  -
 הייעודיים ובדרישותיהן. 

 .100% היקף משרה: 

  40-38דירוג המח"ר + מסלול קידום: 

 גזברית העירייהכפיפות:  

 

 

 

 



 
 
 

 אופן הגשת המועמדות:
על קרבת  טופס שאלון+ הצהרההמעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים למלא 

 http://www.dimona.muni.il/bids/משפחה בעיריית דימונה בכתובת אתר עיריית דימונה: 
 חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספר המשרה. 

המעידות על השכלה/רישיון, ניתן להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות 
. את כל המסמכים יש  המלצות ומסמכים המעידים על ניסיון רלוונטי וטופס שאלון שמצורף

 אוקומה ג' בבניין העירייה  303להגיש לגב' יפה עזריה מנהלת מח' מכרזים וועדות העירייה חדר 
 בכתובת מייל 

yaffaz@dimona.muni.il     :מועמדים שלא יגישו את  .12:00 בשעה: 03.06.2021עד לתאריך
 המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה. 

 8מועמדים( תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד  7במקרה של ריבוי מועמדים )מעל 
מועמדים שימצאו הכי מתאימים למשרה על ידי ועדה שתמונה ע"י העירייה ואלה בלבד יוזמנו 

המועמדים תעשה על יסוד המסמכים בלבד ועל פי  7ן בפני ועדת בחינה)קבלה( . בחירת לראיו
 הניסיון הרלוונטי של המועמדים, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 * המכרז נכתב בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

 בני ביטון
  ראש העיר                        
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