 03בינואר2019 ,
מועצה מקומית מזרעה מכרז כ"א מס' 1/2019
דרוש/ה :מבקר/ת פנים וממונה על תלונות הציבור
היקף משרה 50% :משרה.
דירוג :דירוג דרגה ו/או בכירים  -בהתאם לכללי משרד הפנים ובכפוף לאישורו.
תיאור התפקיד :
בדיקת פעולות עובדי הרשות המקומית מבחינת התאמה לדרישות כל דין ולהנחיות הרשות
המקומית  ,בקרת חשבונות הרשות  ,כולל דרכי החזקת כספי הרשות ושמירה על הרכוש  ,פרסום
ממצאי הביקורת ומעקב אחר פעולות מתקנות שנקבעו בעקבות הממצאים .
כפיפות ארגונית :
חברי מועצת הרשות המקומית המשמשים כחברי ועדת הביקורת המקומית .
דרישות התפקיד :
השכלה :
יחיד בעל תואר אקדמ י מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל ,או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל,
שהכיר בו ,לעניין זה ,מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון ,או
לחילופין בעל עשר שנות ניסיון בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית,
תשנ"ב  1992ובאישור הממונה על המחוז .
ניסיון תעסוקתי :
ברשויות שבהן פחות מ  50,000תושבים – לפחות  7שנות ניסיון תעסוקתי ,אשר מתוכן לפחות
שנתיים מוכחות בעבודת ביקורת (בהתאם לאמור בחזור מנכ"ל משרד הפנים  ) 4/2009יתרון
לבעלי ניסיון בתחום המוניציפאלי .
דרישות נוספות :
לא הורשע בעביה שיש עמה קלון ,אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה ,או בהנהלה פעילה או גוף
דומה או של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.
לא כיהן כחבר המועצה המקומית במהלך עשר השנים האחרונות ,לא כיהן כחבר מועצה ברשות
מקומית הגובלת עם הרשות המקומית במהלך השנתיים האחרונות ,לא היה מועמד בבחירות
האחרונות לרשות המקומית .
כשירות מקצועית :
כישוריים אישיים:

תכונות אישיות :אמינות ומהימנות אישית  ,יצירתיות וחדשנות  ,יוזמה ומעוף ,קפדנות ודייקנות
בביצוע  ,ערנות ודריכות ,הבנה ותפיסה ,כושר למידה ,סדר וניקיון ,מרץ ופעלתנות ,שקדנות
וחריצות ,כושר ביטוי בכתב ובע"פ .
תכונות ניהול וארגון ( כולל תקשורת ) :יכולת קבלת החלטות כושר ניהול עובדים והנעתם  ,כושר
עבודה בצוות ,יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תיאום ,פיקוח ובקרה ,סמכותיות.
דרישות ייחודיות לתפקיד :
תעודת יושר  ,נסיעות בתפקיד  ,ייצוגיות בפורומים מקצועיים  ,ידע בעבודה עם מחשב .
את הבקשה ,בצרוף כ ל המסמכים הנדרשים כאמור ,יש להגיש בגזברות המועצה המקומית בימים
א' עד ה' בין השעות  8:00עד .15:30
מועד אחרון להגשת מועמדות 17/01/2019 :בשעה  12:00רק פניות מתאימות תעניינה.
•

בקשות שתשלחנה ללא המסמכים הנדרשים כאמור לעיל ,לא תובאנה לדיון בפני וועדת המכרזים.

•

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את מי מהמועמדים למבחנים חיצוניים.

•

המועצה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכיו
של מכרז זה  ,זאת בכל שלב משלביו.

בכבוד רב,
עווד פואד ראש המועצה

