
 
 רביעי י"ח אלול תשפ"ב יום

 2022ספטמבר,  14
 0488-22סימוכין 

 לשכת מנכ"ל המועצה

 
 מנהל/ת מחסן – 42/2022מכרז כ"א מס' 

 
 :  מנהל/ת מחסןהמקומית עומר דרוש/ה  למועצה

 
 %100 :היקף משרה

 מיידית: זמינות המשרה
 / מח"ר מנהלי: רוגיד

 39-37/  9-7 מתח דרגות:
 מחלקת אחזקה מנהל: פיפותכ

 
 יעוד התפקיד:

 מחסני הרשות המקומית.כלל ציוד בקליטת רכש, אספקת ציוד וטיפול בבלאי של 
 :תיאור התפקיד

 :קליטת הרכש במחסני הרשותו רכש ביצוע תהליך .1
 פירוק וסידור מלאי נכנס שנרכש לרשות. .א
 רישום מלאי נכנס וחתימה על תעודת משלוח או חשבונית. .ב
 ביצוע בדיקות קבלת רכש, בתיאום עם הגורם המזמין. .ג
 המתאים.התאמות באספקה מול הספק -בירור אי .ד
 היכרות ספקים בתחומים הנדרשים, קבלת הצעות מחיר מספקים, ייעול תהליכי הרכש. .ה

 ניפוק מלאי ואינוונטר: ביצוע תהליך .2
 ניפוק ציוד ומלאי למחלקות ברשות וביצוע רישום בהתאם.  .א
 חלוקה מתוזמנת של ציוד ומלאי בהתאם לנהלי הרשות.  .ב

 :ניהול מלאי וספירה תקופתית .3
 הזמנות ממלאי וקבלת אישור לניפוק למזמין.ריכוז  .א
 ניפוק של ציוד אינוונטר.ניהול ו .ב
 המקומית. מקסימום ורמת ביטחון, בהתאם למדיניות הרשות-ניהול המלאי לפי רמות מינימום .ג
 מקסימום. -מתן המלצות ובניית תכנית עבודה לרמות מלאי מינימום .ד
 מידע לגבי שינויים במלאי.הזנת נתונים ועדכון מערכת ההקמת מערכת ממוחשבת ו .ה
 .באופן סדרתי ובתקופות מוגדרות ביצוע התאמת מלאי, בין רישום רמות המלאי למצאי במחסנים .ו
 ביצוע ספירות מדגמיות במהלך השנה, וספירה שנתית. .ז

 :ותפעולם פיקוח על סדירות פעילות המחסנים ברשות .4
 הקמת מחסנים חדשים ברשות וסידורם. .א
 מחסנים ברשות.סידור ואחריות על כלל ה .ב
 הגדרה ופרסום פנימי ברשות של נהלי הפעלת המחסן )שעות פעילות, שילוט, סידור הפריטים(. .ג
 תפעול מחסן הציוד המשומש, והמלצה על גריעת פריטים מהמלאי. .ד
 התאמות בהפעלת המחסנים.-איתור אי .ה
 מיגון המחסנים מפני גניבות. .ו
 המקומית.פיקוח על השאלת ציוד על פי מדיניות הרשות  .ז
 פיקוח על שמישות ציוד המחסנים. .ח
 פיקוח על תחזוקה שוטפת של מבני המחסנים. .ט

 תפעול שוטף של המחסנים )מלאי ואינוונטר(: .5
 הקמת רישום אינוונטר חדש ברשות. .א
 הקמת מערכת ממוחשבת חדשה לניהול מלאי ואינוונטר הרשות.  .ב
 איתור ורישום ציוד האינוונטר בכל אתרי הרשות וסימונו באמצעים נדרשים.  .ג

  



  
 

 

 לשכת מנכ"ל המועצה

 כללי: .6
 כתיבת נהלי עבודה בתחום ואישור מול הממונה. .א
 כתיבת תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות ואישורם מול הממונה. .ב
 כניות העבודה המאושרות. וביצוע ומעקב אחר התנהלות בהתאם לת .ג

 
  :דרישות התפקיד

 :דרישות סף מחייבות .1
 :השכלה

 תעודת בגרות מלאה. או שנות לימוד 12
  :קורסים והכשרות מקצועיות

 לא נדרש
 :ניסיון מקצועי

 לא נדרש
 : דרישות נוספות .2

 עברית ברמה גבוהה –שפות 
 .fficeO-היכרות עם תוכנות ה –יישומי מחשב 

 זמינות ותפקוד במועצה בשעת חירום.
 הייחודיים בתפקיד:מאפייני העשייה 

 עבודה הדורשת סדר וארגון של ריבוי פרטים. .א
 שירותיות. .ב

 

 :הערות

 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.  .1
ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עובדי המועצה, תינתן לו עדיפות  .2

 רים. במידה והוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אח
 .מועמדים העומדים בדרישות הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון בטרם תתכנס הועדה .3
מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו האחרים  .4

 וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה ובהתאם להוראות הדין, הנחיות 
לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  .5

על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל   -(  2011באפריל    5ביום א' בניסן התשע"א,    2011/2
ך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערו

 לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.
מועמד/ת שיתקבלו למשרה ימציאו אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת  .6

 . 2001 -העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 
המכרז, מוזמנים להעביר קורות חיים, המלצות, תעודות, אישורים   מועמדים מתאימים, העונים על דרישות .7

)נא לוודא טלפונית הגעת  Hr@omer.muni.il ת:למשאבי אנוש במועצה, בדוא"ל לכתוב ושאלון אישי
 המסמכים לאחר המשלוח(. 

 בקשות שלא יצורפו אליהן כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד. .8
 .08-6291124פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  .9

 וונה גם ללשון נקבה וההיפך.כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכ .10
 . 02.10.2022 המועד האחרון להגשת מועמדות הוא: .11

 בברכה,
 

 אהרוני שבתאי
 מנכ"ל המועצה

https://www.omer.muni.il/wp-content/uploads/2021/08/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99.pdf
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