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מועצה מקומית גדרה
מכרז חיצוני לתפקיד מבקר הרשות המקומית וממונה על
תלונות הציבור
בהתאם לסעיף  40לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז ,1977-נמסרת
בזאת הודעה על משרה פנויה.
מכרז:
תיאור המשרה:
כפיפות:
דרגה :
שיעור המשרה

כ"א מס' 03/19
מבקר הרשות המקומית וממונה על תלונות הציבור
מנכ"ל המועצה
 90%משכר מנכ"ל לפי חלקיות משרה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד
הפנים
 50%משרה.

עיקרי התפקיד:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

לבדוק אם פעולות המועצה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה –  ,1965נעשו כדין
בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
לבדוק את פעולות עובדי המועצה.
לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין ,טוהר המידות ועקרונות
היעילות והחיסכון.
לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת
רכושה ושמירתו מניחות את הדעת.
לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה.

תנאי סף:
השכלה
בעל תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר
בו לעניין זה ,מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון או לחילופין בעל
עשר שנות ניסיון בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית ,תשנ"ב – 1992
ובאישור הממונה על המחוז.
ניסיון תעסוקתי:
לפחות  7שנות ניסיון תעסוקתי ,אשר מתוכן לפחות שנתיים מוכחות בעבודת ביקורת (בהתאם
לאמור בחוזר מנכ"ל משרד הפנים .)4/2009
יתרון לבעלי ניסיון בתחום המוניציפאלי.

כישורים אישיים:
תכונות אישיות :אמינות ומהימנות ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,ערנות ודריכות ,הבנה ותפיסה,
כושר למידה ,מרץ ופעלתנות ,שקדנות וחריצות ,יכולת התבטאות בכתב ובע"פ ,יחסי אנוש טובים.
תכונות ניהול וארגון :יכולת קבלת החלטות ,כושר ניהול עובדים והנעתם ,כושר עבודה בצוות,
יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תיאום ,פיקוח ובקרה ,סמכותיות ,נשיאה באחריות ,כושר ניהול מו"מ,
ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים ,עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
דרישות נוספות:
• הוא יחיד.
• תושב ישראל.
• לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
• אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה ,או בהנהלה פעילה או גוף דומה אחר של רשימת
מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.
• לא כיהן כחבר המועצה ברשות המקומית במהלך עשר השנים האחרונות.
• לא כיהן כחבר מועצה ברשות מקומית הגובלת עם הרשות המקומית במהלך השנתיים
האחרונות.
• לא היה מועמד בבחירות האחרונות לרשות המקומית.
• מועמד שייבחר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלות להיות בו ניגוד עניינים עם
תפקידו כמבקר.
מסמכים שיש לצרף לבקשה:
• קורות חיים
• תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
• המלצות.
בקשה למועמדות יש להגיש באופן ידני בלשכת מנכ"ל המועצה ב 5 -עותקים עד תאריך 22.05.2019
בשעה  12:00במסירה ידנית .טפסים להגשת המועמדות ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל המועצה.
אשת קשר – חנה טסלר ,טלפון ישיר08-8593550 :
הבהרה :ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
בכבוד רב,
יואל גמליאל
ראש המועצה

