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 תיאור התפקיד:

 ייעוד:  

 . ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת הרשות, לפי הנחיות הממונה

 

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות: תחומי אחריות ו 

 ניהול והקלדה של מסמכים.  .1

 הקלדת מסמכים. .א

 מסמכים. הדפסה ומשלוח של  .ב

 תיקון מסמכים לאחר הגהה. . ג

 אחסון וגיבוי קבצים במחשב. .ד

 הקלדה ועיצוב של מצגות.  .ה

 צילום, שכפול, כריכה של מסמכים ועוד.  .ו

 קבלה והעברה של מסמכים לגורמים הרלוונטיים ברשות. .ז

 תיוק מסמכים, באופן המבטיח את זמינותם. .ח

 מיון מסמכים ומשלוחם לארכיון. .ט

 ית הממונה.סליקת מסמכים, על פי הנחי .י

 איסוף חומרים והכנתם לישיבות בהן משתתף הממונה. .יא

 רישום פרוטוקול ישיבות, על פי הנחיית הממונה, והפצתו לפי רשימת תפוצה מוגדרת. .יב

 טיפול בדואר )רגיל ואלקטרוני(.  .2

 קליטה ומיון של דואר. .א

 ניתוב דואר על פי הנחיית הממונה.  .ב

 הכנה ומשלוח של דואר עבור הממונה. . ג

 טלפוני ומענה לפניות הציבור. מענה  .3

 מענה טלפוני במשרד ורישום הודעות טלפניות  .א

 ניתוב פניות תושבים המגיעות לממונה.  .ב

 סינון וניתוב שיחות למונה.  . ג

 ניהול לוח זמנים ופגישות של הממונה. .4

 תיאום טלפוני של פעולות ופגישות עבור הממונה. .א

 משלוח תזכורות שונות )אירועים, פגישות וכיוצ"ב(.  .ב



  
 

 

 לשכת מנכ"ל המועצה

 בתפקיד:  םמאפייני העשייה הייחודיי

 ארגון מידע וסדר. .א

 שירותיות. .ב

 

 תנאי סף:  

 :ודרישות מקצועיות השכלה

 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה. 12

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה  

 .יתרון –בחוץ לארץ 

 דרישות ניסיון: 

 מקצועי: 

 .יתרון –ניסיון בעבודת מזכירות וניהול משרד 

   ניסיון ניהולי

 לא נדרש.

 דרישות נוספות: 

 .יכולת ביטוי בכתב ובע"פגבוהה, עברית ברמה  –שפות 

  .OFFICE -ידע מתקדם בעבודה עם מחשב ותוכנת ה –יישומי מחשב 

 

 הערות:

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

 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 במידה והוא  .3

 בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. 

 ת הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון בטרם תתכנס הוועדה. העומדים בדרישומועמד/ת  .4

מועמד/ת שיתקבלו למשרה ימציאו אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני   .5

 .  2001 -מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

שאלון אישי )ניתן להוריד באתר המועצה מיקום  קורות חיים,, יש לצרף מועמדים מתאימים, העונים על דרישות המכרז .6

  Hr@omer.muni.il אישורים בדוא"ל לכתובת:ותעודות, היעדר רישום פלילי,  המלצות,מכרזים(, 

 )נא לוודא הגעת המסמכים לאחר המשלוח(. 

 ים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד.בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכ .7

 . 08-6291124פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  .8

  2022/06/02 המועד האחרון להגשת מועמדות הוא: .9

 

 ברכה,ב
 

 מחלקת משאבי אנוש
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