
 
 

 115/2022מכרז פומבי 
   בקרהו , תאום התקשרויות ,שאגף רכמנהל/ת  

 
 

 אגף רכש, התקשרויות, תאום ובקרה מנהל/ת  תואר המשרה 
 

 מח"ר/חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים מתח דרגות 
 משרה  100% ה היקף העסק
   דיתאור התפק

 
תוך   עבודה ת ותכני כוללהובלת פרויקטים ותהליכי רוחב רשותיים  •

 בקרת חסמים והסרתם

 הובלת תהליכי פיתוח וחדשנות ברשות •
 ניהול מערך הרכש ברשות  •
 התקשרויות הרשותמעקב ובקרה אחר , ניהול, בדיקה •

מכרזים, הליכים ברכש, הצעות מחיר, קיום הליכים במועדם על  ניהול  •
 ת תקינההתנהלו מנת להבטיח

 ניהול תחום המחשוב ברשות  •
 כתיבת נהלים לביצוע מעקב ובקרה •
 מעקב ובקרה אחר תהליכים ברשות •

  OFFICE היכרות עם תוכנות ה  • כישורים נדרשים 
 יתרון  –היכרות עם תוכנות רכש ופיננסיות של הרשומ"ק  •

 
 מנהיגות והובלה יכולת  • דרישות נוספות   

 יכולת ארגון תיאום ובקרה •
 קפדנות ודייקנות בביצוע •
 יכולת הנעה וקידום פרויקטים  •
 עבודה בסביבה ממוחשבת •
 ויחסי אנוש טובים  ייצוגיות •
 שירותיות •
 יכולת ניהול משא ומתן וקבלת החלטות  •
 תמרובות תוך קביעת סדרי עדיפויו ולת טיפול במשימותיכ •

  תנאי סף 
בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה   השכלה

 שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או 
לחוק ההנדסאים והטכנאים   39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  או  

 .  2012המוסמכים, התשע"ג 
הרבנות  או  אישור  לפי   ) יורה"  )"יורה  לרבנות  סמיכות  הראשית    תעודת 

 לישראל 
גבוהה או בכולל שש שנים מלאה בישיבה אישור לימודים בתכנית  או 

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות  18לפחות אחרי גיל  
)שתיים משלוש בחינות יהיו בדיני  לישראל שמקיימת הרבנות הראשית 

 שבת ודיני איסור והיתר( 
אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: חמש שנות עבור בעל תואר  • ניסיון מקצועי 

 בתחום העיסוק הרלוונטי ניסיון
 עבור הנדסאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי •
 עבור טכנאי רשום: שבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי  •

 יסיון ניהולי נ
 

 ה עובדים בכפיפות ישיר שנות ניסיון בניהול 3

 מנכ"לית המועצה   כפיפות
  
  
  
  



 
  

   להגשת מועמדות לחץ כאן  הגשת מועמדות  
 

 12:00עד השעה  06/09/2022 מועד אחרון להגשת מועמדות:  

 09-7774158לפרטים ושאלות ניתן לפנות לדורית שינדלר 

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו  • הערות  
 תעודות ומסמכים כנדרש, לא תענינה 

בעלי צרכים מיוחדים וזאת בהתאם  תינתן עדיפות למועמדים/ות •
לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת וכן להוראות עפ"י תקנות 

 ( 1979העיריות )מכרזים לקבלת עובדים, תש"ם 

 מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה  •
תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם   •

בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא  שאינה מיוצגת באופן הולם
 בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים

בקשה שתוגש ללא תעודות/אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה   •
בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או 

 לנבחרי ציבור )ככל שקיימים כאלה( לא תידון
ובד מועצה אחר או נבחר ציבור מועמד/ת שהינו קרוב משפחה של ע •

נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית 
 או ועדת השירות במשרד הפנים

מועמדים/ות שימצאו מתאימים ו/או עומדים בתנאי הסף ידרשו  •
 למבחני התאמה לתפקיד 

מועצה מקומית תל מונד אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא  •
תה להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל  שומרת על זכו

 שלב משלביו 
 בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך  •

 
 ברכה,ב 

 לין קפלן  
 ראש המועצה 

 
 
 

 

 

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=161&FC=7519&RF=5

