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 : תיאור התפקיד
 לתפקידם השונים במועצה. מיון וגיוס עובדים   .1
 קליטת עובדים חדשים למועצה.  .2
 בדיקה ומעקב אחר תקני משאבי האנוש במועצה.   .3
 ריכוז פעולות הדרכה ורווחה לעובדי המועצה.   .4
    תיאום תהליכים ארגוניים, נהלי עבודה ותוכניות עבודה בתחום.  .5
 מעקב אחר מערך הנוכחות והכנת חומר הנוכחות לשכר.  .6
 מחזור חיי העובד, כולל סיומי העסקה שונים.  טיפול מלא בכל  .7
 היערכות לחירום בתחום משאבי האנוש.   .8

 

 :דרישות התפקיד

 : דרישות סף מחייבות .1

 :ודרישות מקצועיות  השכלה

 . תעודת בגרות מלאה

 חודשים. 6לתקופה של לפחות במגזר הציבורי ניסיון קודם בעבודה בתחום משאבי אנוש 

 : דרישות נוספות .2

 עברית ואנגלית ברמה גבוהה  – שפות

 והאינטרנט   office-היכרות עם תוכנות ה – יישומי מחשב 

  היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  –  רישום פלילי

 . 2001 –תשס"א 

 חובה.   – ת חירוםבשעותפקוד במועצה מלאה זמינות 

 יתרון.    –הכרות וידע בתחום המשאב האנושי בשלטון המקומי 

 יתרון.  –היכרות וידע בתוכנות/מערכות נוכחות ושכר 

 יתרון. –תואר ראשון 

 יכולת עבודה עם קהל ויחסי אנוש מעולים. 

 נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות. 

 :הערות

 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.   .1



  
 

 לשכת מנכ"ל המועצה 

 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.   .2

ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עובדי המועצה, תינתן לו עדיפות   .3

 כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.   במידה והוא בעל

 לעבור מבחן התאמה.  ואפשר שיידרש למשרה, ו מתאימיםמועמד/ת שימצא .4

אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של    ולמשרה ימציא  ושיתקבל   ת/מועמד .5

 .  2001 -עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א  

מתאימ  .6 מוזמנים  מועמדים  המכרז,  דרישות  על  העונים  אישורים  ים,  תעודות,  המלצות,  חיים,  קורות  להעביר 

לאחר    הגעת המסמכים  וודאל נא  )  r@omer.muni.ilH דוא"ל לכתובת: , בהמועצה  ללשכת מנכ"ל  ושאלון אישי

 .  (המשלוח

 לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד. המסמכים הדרושיםקשות שלא יצורפו אליהם כל ב

 . 08-6291133פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  .7

 . 12:00בשעה , 29.6.2021: אוהלהגשת מועמדות אחרון המועד ה .8

 

 

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                                                          
     
 אהרוני שבתאי        

 מנכ"ל המועצה       
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