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 אחראי לנושא –מ.מ חשב/ת שכר  -דרוש/ה 
 *  מילוי מקום בחל"ד, נדרשת נכונות לאפשרות הארכה לתקופת החל"ת

 7 - 9דרוג אחיד דרגות :   – דרגת המשרה 
משרה )נדרשת נכונות לביצוע שעות מעבר בהתאם לצורך, כולל נכונות לעבודה בחוה"מ  100% – היקף המשרה

 ובחופשות מרוכזות( 
 מנהלת השכר.      –כפיפות 

   - תיאור התפקיד
הכנת תשלומי שכר בהתאם להנחיות המועברות : חישוב רכיבי שכר בהתאם להסכמי העבודה והזנתם למערכת/ 

בדיקת התאמות בתלושי השכר והזנת עדכונים ותיקונים/ הפקת דוחות /מתן מענה לבירורי שכר של לעובדים/ מתן 
 מענה לדרישות של הנהלת המועצה ומשרדי הממשלה והגופים השונים. 

 
 ת התפקיד : דרישו

חובה ! )יש לצרף את העתק התעודה לק"ח. לא תישקל  –שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה  12 השכלה :
 מועמדותו של מי שלא יצרף את העתק התעודה לקורות החיים( .

 
)יש לצרף את העתק התעודה לק"ח. לא תישקל מועמדו של מי  חובה ! –:  תעודת חשב שכר  תעודה מקצועית

 רף את העתק התעודה לקורות החיים( .שלא יצ
 
יש לצרף לקורות  החיים  חובה ! -ן של שנתיים לפחות בתפקיד דומה בתחום חישוב שכר בארגו –יסיון מקצועי נ

אסמכתאות על ניסיון מקצועי כנדרש. כולל פרוט תקופת העסקה בציון חודש ושנה. לא תישקל מועמדותו של 
 מי שלא יצרף אישורים כנדרש.

 
 .  OFFICE-תוכנות ה ובכל ביישומי מחשב בתוכנת שכר* שליטה 

 כישורים אישיים: 
 * כושר למידה גבוה כולל רצון ונכונות ללמידה עצמאית וקבלת הדרכה.     
 * מוטיבציה ונכונות להשקעה.     
 * יכולת עבודה על מספר משימות בו זמנית.     
 * סדר וארגון, יכולת תכלול.     
 חריות, יסודיות, דייקנות וקפדנות. * א    
 * יכולת למתן מענה שרותי ומקצועי.    
 * יכולת ונכונות לעבודה אינטנסיבית.       
 * דיסקרטיות.    

 המועצה מאושרת כמפעל חיוני בשע"ח והעובד/ת שייבחרו לתפקיד ידרשו לעבודה בעת חרום.

 הליכי המיון הצפויים למשרה: 
 מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה.  -

מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל ההתאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה.  יש  -

 לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

 לם במועצה.בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הו -

ניתן להגיש מועמדות עד  - region.muni.il/he/bids/#bids_4-asher-https://matteלהגשת מועמדות: 

 .15/1/2022 -לתאריך 
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 יו"ר הועד המנהל
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