
 
  101/2021מס'  ומביפמכרז 

 למועצה האזורית מבואות החרמון

 דרוש/ה

 מזכיר/ת מנהלן/ית לבית הספר היסודי רמת כורזים
 (בדרוג המנהלי 9 – 7 מתח דרגות)

 .מחלקת חינוך היחידה:
 ) כפיפות למנהלת בית הספר( בית הספר ומנהלן  תואר המשרה: מזכיר

 דרגת המשרה ודירוגה:
 משרה 100%היקף העסקה: 

 סוג מכרז: פנימי.
 תיאור תפקיד:

ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת בית הספר ולהנחיות מנהל בית הספר. 
 עיקרי התפקיד: 

 א. ניהול תיקי עובדי בית הספר.
 עות בבית הספר במערכת ב. עדכון ובקרה של מערכת הש

 (.להלן: "מנב"סנט")ניהול בתי ספר     
 ג. רישום תלמידים.

 ד. הכנת תעודות לתלמידי בית הספר.
 ה. ניהול מסמכים ודואר בית הספר.

 ו. מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר.
 ז. ניהול הפעילות של מנהל בית הספר.

 ח. תפעול פרויקטים ייחודיים.
 ט. ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת 

 בבית הספר.    
 בתחום מנהל בית הספר )כמנהלן/ית(:

 תפעול חשבונות בית הספר. .א
 גביית כספים.ב. 
 .בקרה ודיווח על הנתונים הכספיים של בית הספרג 

 דרישות סף להגשת מועמדות:
 :השכלה ודרישות מקצועיות

 ובנוסףשנות לימוד  12
  2או סוג  1מוסמך קורס בהנהלת חשבונות מסוג 

 דרישות ניסיון
 שנים לפחות בתחום ניהול  3ניסיון מקצועי של  -ניסיון מקצועי א.
 חשבונות.    
 לא נדרש. -ניסיון ניהולי ב. 

 דרישות נוספות
 עברית ברמה גבוהה .  -שפות א.
 OFFICE-היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב ב.
 היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק -רישום פלילי ג.
 2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א   

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד
עבודה מול גורמים רבים בתוך  .א

 לו  בית הספר ומחוצה
 שירותיות.  .ב
 סדר ודיוק .ג
 עבודה מול ממשקים רבים .ד

 : המעוניינים מוזמנים להגיש הצעתם בצירוף
  www.mvhr.org.ilתעודות השכלה, ניסיון, המלצות, קורות חיים ושאלון למועמד הנמצא באתר המועצה : 

 לא יתקבלו הצעות שלא צורפו אליהן תעודות לעניין השכלה ואישורי העסקה כנדרש. רק פניות מתאימות תענינה.
  shmulikb@mvhr.org.ilההצעה תוגש  למנהל משאבי האנוש ,מר שמוליק בסקיר , בדוא"ל :  

 12:00, שעה 18/4/21-לא יאוחר מה
 04-6818030לפרטים נוספים ובירורים:  טלפון :

  shmulikb@mvhr.org.ilאו לדוא"ל :  050-5221011הודעת וואטסאפ : 
 

 המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת בחינה ומבחני כישורים והתאמה בהתאם לקביעת הרשות המקומית .
 

 מובחר-בני בן                                                                                                                              

 ראש המועצה                                                                                                                              

 

המכרז כתוב בלשון זכר 

 ומופנה לכלל המגדרים


