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 יהוד מונוסון רכש וקניינות בעיריית  פקיד  מ"מ    -  18/2023  דרושים מס' 

 
 .בעירייה פקיד רכש וקניינותמ"מ איתור ל ומבייך פיחת הלפתה על כריזמ יהוד מונוסוןעיריית 

 

 וקניינות פקיד רכשמ"מ  המשרה  
 מנהלי  דירוג 
 +  8 - 6 דרגה 

 100% היקף משרה 
אור  תי 
 פקיד ת ה

 וקבלתם.   טובין מנת ה אחר הז   ביצוע רכישות ומעקב 
 עדת מכרזים עירונית  ו סיוע בריכוז  

 
 :עיקרי התפקיד 

 ביצוע רכישות 
 

 קליטה ואימות של הזמנות פנימיות )דרישות( מהמחלקות/ האגפים השונים, לצורך רכישת טובין.  .א
 ציבים.ציביות לקראת הזמנות, מול רפרנט תק בדיקה של אישורים תקציביים ויתרות תק . ב
 באישור מנהל יחידת רכש ואספקה. , םקיעם ספ מניהול מו" . ג
 הכנת הזמנות לדיון בישיבת ועדת רכש ומצאי. .ד
 צוע. ים בקשות והעברתן לידי הספק/ היצרן לבימכוספים הממילוי הזמנות הטובין, אישורן ע"י הגו .ה
 תיאום לוחות זמנים לאספקת הטובין. .ו
 .מעקב הפצה, ועדת מכרזים העירונית לרבות כתיבת פרוטוקולים,כוז ברי סיוע . ז
 

 ניהול ארכיב יחידת רכש 
 

 יהם.ופרט יםספק יעדכונ ים לפי תחומי הרכש, כוללפקס ניהול רשימת .א
 לץ. ומריכוז מחירון החשב הכללי ומחירונים אחרים, לצורך התאמת מחיר הרכש למחר המ . ב
 תיעוד וריכוז הצעות מחיר מספקים. . ג
 

 בקרה אחר הרכישות 
 

 רגות מתנאים בחוזה הרכישה.ב, מועדי אספקה וכמות חו י טיפול בתלונות בנושאי ט .א
 

 תנאי סף  
 

 

   :השכלה ודרישות מקצועיות 
 

 , עדיפות לבעלי השכלה בתחום דלימו שנות 12 •

 ניסיון מקצועי: 
 

 . ין. קני/רכש/בניהול משרד או בניהול הזמנות עדיפות לבעלי ניסיון •
 
 

 : נוספים כישורים   
 

 .אנוש טובים סייח •
 . ת לעצמאות בתפקידולכי •
 . ראיה מערכתית •
 . יכולת עבודה בצוות ויצירת שיתופי פעולה עם גורמים שונים •
 ומתן  ניהול משא •
 רשימות ודיוק בפרטים. רגוןר ואדס •
 

   מנהל הרכש  כפיפות 
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למשרה  • כללי  מועמדות  להגשת  האחרון  המועד  את  להאריך  זכותה  על  שומרת  מונוסון  יהוד  עיריית 
 . 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

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

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

 מובהר כי מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. •
 

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

 

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

בעמוד  .2 המכרז(  לפרסום  מצורפת  )קישורית  דיגיטלי  טופס  באמצעות  תתבצע  המועמדות  הגשת 
 . 12:00בשעה    2/4/2023מועד אחרון להגשת מועמדות:  מכרזי כ"א שבאתר האינטרנט העירוני. 

 לא תובאנה לדיון.  ,עודות המעידות על כישורי המועמדה ללא כל המסמכים והת בקשות שתגענ .3

א' לפקודות העיריות, שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא   174בהתאם להוראות סעיף   .4
יכול  נבחרי ציבור,  כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או  בזה לידיעות המועמדים 

 בפקודה.  והעסקתם לא תאושר כאמור

 

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

 


