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 למועצה אזורית משגב דרוש/ה:     
 מנהל/ת מחלקת ארנונה    

 
 

 

 אור התפקיד:ית

 של המועצה הארנונה ת/כמנהל הסמכה   

 ,וחיובים , אגרות היטלים ארגון וביצוע של שומות הארנונה, תשלומי חובה הגדרת מטרות, תכנון
 גזבר/ית המועצהת אגף הכספים ומנהל/נוספים של המועצה, על פי הנחיית 

  לחיוב שטחיםוקביעת סיווגים כולל ארנונה שנתיים ותקופתיים, שומות וחיובי אחריות על הפקת 

  שוטף מול היועץ המשפטי של וטיפול  מתן מענההכנה וניהול השגות ועררים בענייני ארנונה, לרבות
 המועצה

  י חוקעפ"בארנונה מערך ההנחות ופטורים ניהול אחריות על 

  על פי הצורךבוועדת הערר ובבתי המשפטבוועדת הנחות, ייצוג המועצה , 

 ת וועדות הערר ופסיקות בתי המשפטאחריות על יישום צווי הארנונה, החלטו 

  מול והפעלת העבודה תקשרות על הכולל , נכסים תקופתי וסקר בשוטףאחריות על מדידות הארנונה
 דידהחברת המ

 קרה על ביצוע עבודה שוטפת במחלקהקת הארנונה, פיקוח ובניהול צוות העובדים במחל 

  לקהל הפונים, לרבות ייזום ויישום של שיטות  הארנונההנחיה ופיקוח על מתן השירות במחלקת
 מתקדמות למתן שירות יעיל ואיכותי

 קופתיים וניתוח מגמות, לפי דרישהעריכת דוחות ת 

 קבלת קהל 

  גזבר/ית המועצה לפי הצורךמנהל/ת אגף הכספים ואחריות על נושאים נוספים שיוגדרו על ידי 

 גזבר/ית המועצהואגף הכספים  ת/: מנהלכפיפות 

 
  כישורים נדרשים:

  :ל הכרה בבמוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקי ששנרכ תואר אקדמי ת/בעלהשכלה
בחוץ לארץ, באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים 

 או תעודת רו"ח בתוקף, מינהל עסקים או סטטיסטיקה

  העיסוק הרלוונטיבתחום  שנים לפחות 4ניסיון מקצועי: ניסיון מקצועי של 

  בע"פ ובכתבגבוה כושר ביטוי 

  בתוכנות שליטה ו , כולל אינטרנטבסביבה ממוחשבתידע וניסיוןOFFICE    

 ויוזמה תודעת שרות גבוהה, מעוליםחסי אנוש י 

 יכולת עבודה בצוות ועמידה בתנאי לחץ. 

 ייצוגיות, סדר וארגון, יכולת הובלה 

 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות ובמשימות מורכבות 
 

 
  ובהח – רישיון נהיגה ורכב

 100% –ף משרה היק
  39-41מתח דרגות:  ,דירוג: מח"ר תנאי שכר:

 מיידית התחלת עבודה
 העומדות בתנאי הסף תיעננהרק פניות 
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