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 , בעיריית יהוד מונוסון לראש הרשות המקומית   ת / עוזר   -  2022/74  מס'    מודעת דרושים 

 
 .בעירייה תהמקומי תרשולראש ה ת/עוזראיתור ל ומבייך פיחת הלפתה על ז ירכמ מונוסון-יהודעיריית 

 
 לראש הרשות המקומית  ת/עוזר המשרה  

 בכירים רוג י ד
 משכר מנכ"ל  35%-45% דרגה 

 100% היקף משרה 
 

  ראותי
 תפקידה

 
 ייעוד:  

מקצועיים וייצוג ראש הרשות מול הגורמים בתוכה ומחוצה  בטים ת בהיעוץ לראש הרשות המקומייי

 . לה
 

 תחומי אחריות: 

 .רשותראש ה, בהם עוסק ץ מקצועי בתחומים המוניציפליים השוניםייעו .1

 שות. הנגזרים מהחלטות ראש הר ויותפיהגדרת סדרי עדו  וף משימותעדית .2

 ת בפורומים פנימיים וחיצוניים. ורשהש ג ראייצו .3
 

 כנגזר מתחומי האחריות:פירוט הביצועים והמשימות העיקריות,  

 רשות ראש ה השונים, בהם עוסק  ציפליים  י ייעוץ מקצועי בתחומים המונ .1

 אש הרשות. איסוף ואספקה של מידע מקצועי לר .א

 צירים לראש הרשות.ת מסמכי עבודה ותקהכנ . ב

 הפצתם לאחר אישורו.נוכח ראש הרשות, ו הןיבות בדיון לישהכנת סיכומי  . ג

רים בניהול הרשות, בהנחיית ראש הרשות ובתיאום עם המנכ"ל או י עבודה הקשוהלהגדרת נ .ד

 עם מזכיר הרשות. 

 ות ראש הרשות , הנגזרים מהחלט עדוף משימות והגדרת סדרי עדיפויות י ת .2

 ת.ל גורמי הרשואל מו םיאוובתטים וקידום תוכניות, בכפוף להנחיות ראש הרשות ניהול פרויק .א

 ת ועל עמידה ביעדים.כניות העבודה התקופתיות של הרשוובקשה על ביצוע ת . ב

 .ראש הרשותבהנחיית הגדרת עוגנים וסדר פעולות לביצוע,  . ג

 טים מיוחדים. שוטפות ופרויק כניות ועדכון ראש הרשות בסטטוס ת .ד

 ג ראש הרשות בפורומים פנימיים וחיצוניים ייצו  .3

 ת ועל פי הנחיותיו. בשמו של ראש הרשו ת,ת שונומענה לפניו .א

 זרים המקצועיים לבעלי התפקידים ברשות.ניהול פורום העו . ב

 יו, בפורומים שונים. ג עמדותיו של ראש הרשות, כפי שהוגדרו על ידייצו . ג

 ברשות.עלי תפקידים שות לבאש הרתיאום בנושאים מקצועיים בין ר .ד

 וך דוברות הרשות. ויבתשורת, תיאום עבודת לשכת ראש הרשות אל מול התק .ה
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 השכלה ודרישות מקצועיות   תנאי סף  

 תעודת בגרות מלאהאו  שנות לימוד 12 •
 

 שפה 

 ך.בהתאם לצור
 

 יישומי מחשב 

 .OFFICE-ות ההיכרות עם תוכנ

 
דרישות  
 המשרה 

 ת.ותיגרלא שעבודה בשעות  •

 ייצוגיות.  •
 

ניסיון  
 מקצועי 

  .בה טלות הכרוכותשנות ניסיון לפחות בתחום העיסוק של המשרה או בתחומים שיש להם זיקה למ 4
 

 א נדרש ניסיון מקצועי.ל -י תואר אקדמאי עבור מועמדים בעל

 העשייה הייחודיים בתפקיד:פייני  מא  
 .שגרתיותא ת לעבודה בשעו -
 .ייצוגיות -
 

 לראש הרשות.  ות כפיפ 
 

מו • כללי  יהוד  למשרה נוסעיריית  מועמדות  להגשת  האחרון  המועד  את  להאריך  זכותה  על  שומרת  ון 
  .האמורה

ה • ועדת  בפני  לדיון  להביא  ולא  לטפל  שלא  רשאית  תהא  מועמדים    איתורהעירייה  של  הצעות 
 .שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל

כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או עה עיריית יהוד מונוסון אינה מתחייבת לקבל הצ •
 .ך האיתורשלב את הלי

 .ודעה זואי משומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים שאינם עומדים בתנ  הבחירהועדת  •

פוף להודעתו ולהצגת כב  -  מובהר כי מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה •
 אישור על מוגבלותו.

 

ולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב  למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הות  תינתן עדיפ
 די הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.בעו

 
  בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד והמלצות.בקשות להליך זה יש להגיש  .1 הערות 

 

תתב .2 המועמדות  באהגשת  לפרסוםצע  מצורפת  )קישורית  דיגיטלי  טופס  בעמוד   מצעות  המכרז( 
 . 12:00בשעה    30/11/2022מועד אחרון להגשת מועמדות:  מכרזי כ"א שבאתר האינטרנט העירוני. 

 

א' לפקודות העיריות, שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא   174להוראות סעיף  בהתאם   .3
כי ככל ש ציבור,יימת  קבזה לידיעות המועמדים  נבחרי  יכול   קרבת משפחה לעובדי העירייה או 

 והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה. 
 

 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.               
 

 


