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 מכרז חיצוני

 
 

 למועצה אזורית משגב דרוש/ה:
 ואספקה רכשיחידת  ת/מנהל

 תאור התפקיד:
 תכנון תקציב ותוכניות עבודה, איתור צרכים בנושא רכש  – ברשות המקומית )ניהול מצאי )אינוונטר

פיקוח ובקרה וריכוז בקשות של הרשות המקומית, ניהול מו"מ עם ספקי הרשות, ניהול ספר ספקים, 
 אחרי יישום מדיניות של הרשות בתחום הרכש

 ארגון וביצוע של תהליכי רכש, הזמנת שירותים ושכירת ציוד, ביצוע ספירת  – ביצוע רכש ואספקה
מלאי לקראת סיום כל שנה, אישור חשבוניות והשתתפות בוועדות השונות האחראיות על רכש, כגון 

 ועדת רכש ובלאי וועדת מכרזים

  ריכוז החוזים שנחתמו עם ספקים וקבלנים בתיקים ממוחשבים,  – בחוזים עם ספקים וקבלניםטיפול
ביצוע ואישורים על קיום ביטוחים,  ביצוע מעקב ובקרה על עמידה בתנאי החוזים, מעקב אחר ערבויות

 ונטילת חלק בכתיבת ובחינת החוזים טרם החתימה עליהם 

 אחריות וניהול תחום הביטוחים ברשות 

 ורים נדרשים:כיש

 או שקיבל הכרה  ,תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ת/בעל
 39או הנדסאי/ת או טכנאי/ת רשום בהתאם לסעיף . בחוץ לארץמחלקה להערכת תארים אקדמיים המ

לפי  או תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( .2012-והטכנאים המוסמכים, התשע"ג לחוק ההנדסאים
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש  .אישור הרבנות הראשית לישראל

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות  18שנים לפחות אחרי גיל 
 יו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יה

  שנים  5ניסיון מקצועי של  –עבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור  –ניסיון מקצועי
השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הרכש,  7לפחות, במהלך 

השנים  7שנים לפחות, במהלך  6ניסיון מקצועי של  –הלוגיסטיקה ואמרכלות. עבור הנדסאי/ת רשום 
עד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הרכש, הלוגיסטיקה ואמרכלות. האחרונות שקדמו למו

השנים האחרונות שקדמו למועד  7שנים לפחות, במהלך  7ניסיון מקצועי של  –עבור טכנאי/ת רשום 
 בתחום הרכש, הלוגיסטיקה ואמרכלותהאחרון להגשת הצעות למכרז, 

 3  ירהשנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות יש 

 תכנות השליטה ב – שומי מחשבייידע וניסיון ב-OFFICE 

 סדר, ארגון ודיוק בפרטים 

 יכולת ניהול משא ומתן עם ספקים וקבלנים 

 
 

 חובה  –רישיון נהיגה ורכב 
 100%היקף משרה 

 זה אישי בכפוף לאישור משרד הפניםעפ"י החלטת הרשות, העסקה בהסכם קיבוצי או בחותנאי שכר: 
 יידיתהתחלת עבודה מ

 ענינהירק פניות מתאימות ת
 

 ,25/08/2019 :שם המשרה(, נא להעביר עד לתאריך קורות חיים )בציון
 CV@misgav.org.il  או בדוא"ל: 9902302 :משאבי אנוש בפקס אגףל
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