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

 אגף הכספים -נציג/ת יחידת תקציבים )רפרנט/ית( חשב/ת אגף    תואר התפקיד: 
 

 גזברות אגף:

 תיאור התפקיד:

וייעוץ לראשי יחידות בראשות המקומית בגיבוש הצעות תקציב יחידתיות, בכפוף הנחייה  -
 לתבחינים מקצועיים.

 מסייע להכין הצעת תקציב שנתי ליחידה לה הוא אחראי. -

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

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

 הכנת תחשיבים לצורך הפקת חיובים בנושא היטלים ואגרות. -

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

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

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

 דרישות התפקיד:

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

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

 אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה,            כישורים אישיים:     
 כושר למידה, סדר וניקיון, שקדנות וחריצות, סבלנות. כושר עבודה בצוות, יכולת                                       
 אירגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים                                     
 חיצוניים.                                    

 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:  

 הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון.  -יערך מיון ראשוני בין המועמדים
 המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת הקבלה.

 דרושים לא הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו/או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים ה
 ייענו.

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 אופן הגשת המועמדות:
 

  טפסי שאלון מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה וכן הנוסח המלא של המכרז
  www.dimona.muni.ilודרישותיו.

 
יש להגיש קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה רלוונטית לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים  וועדות 

נא לוודא  yaffaz@dimona.muni.il וכן ניתן לשלוח מועמדות בדוא"ל  העירייה  קומה ג' בבניין העירייה 
  . 14.00בשעה  15.7.2019עד ליום . 08-6563212שהמייל התקבל בטלפון 

 המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 

 בני ביטון
 ראש העיר       
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