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 מנהלן/נית  לבית הספר "קריית החינוך ע"ש דוד בן גוריון"– 115/2021 מס'פנימי/חיצוני מכרז 
 

אור התפקיד  ית
 

  של עובדי המנהלה והסייעות בבי"ס ואחריות על תקציב בי"ס.יניהול אדמיניסטרטיב
תפעול מערך הכספים של בית הספר (חשבונות בית הספר , גביית כספים, בקרה ודיווח על הנתונים 

 הכספיים) ואחזקה שוטפת.
 

 :עיקריהתפקיד
  ₪ בקירוב.10,000,000אחריות  על תקציב הפעולות ותקציב ההורים , דיווח בהיקף של  .1
 ניהול, פיקוח ובקרה על תקציב הפיתוח והאחזקה של ביה"ס. .2
 ניהול "קולות קוראים" מול משרד החינוך" .3
  הקשר עם ספקים, קבלנים וגורמים חיצוניים.ריכוז ותאוםניהול,  .4
אחריות כוללת בתחום התשתיות וההפקות בנושאים כגון: אירועים בית-ספריים, ניקיון, אחזקה, גינון  .5

 ועוד. 
אחריות על כלל עובדי המינהל כולל נושאי כ"א: עובדי תחזוקה, מזכירות,  לבורנטיות מדעים, טכנאי  .6

 מחשבים, ספרניות וסייעות. 
 .פיקוחובקרהעלביצועהעבודההשוטפתשל עובדי המנהלה בבית הספר .7
 אחריות על מערך ההסעות הבית ספרי .8
 חברות בהנהלת בית-הספר העוסקת בנשאים השוטפים ובתכנון הפעילות. .9

קשר עם קבלנים קבועים ומזדמנים בתחומי הבינוי, התחזוקה והפדגוגיה הכוללת גם תפוח-פיס , בית  .01
 הספר המשותף ומוסדות נוספים. 

 
דרישות המשרה  

 
 דרישות סף

 
  לפחות. יש לצרף תעודות מתאימות בעת שליחת קו"ח.1-2מוסמך קורס בהנהלת חשבונות סוג  .1
  שנים לפחות בתחום ניהול החשבונות3חובה: נסיון מקצועי של  .2
 

 דרישות נוספות
 
 יתרון לבעלי תואר ראשון. .3
 ניסיון בניהול והנעת צוות עובדים לפחות שנתיים -יתרון .4
  ואינטרנט. OFFICEמיומנויות מחשב גבוהות לרבות  .5
  והבנה בתחומים טכניים.האוריינטצי .6
 גישה חינוכית ויכולת לתקשר עם מורים ותלמידים. .7
 גישה שירותית, יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות. .8
 כושר ארגון ומשימתיות ברמה גבוהה. .9

 עצמאות ויכולת עבודה בתנאי לחץ. .01
 עדיפות לניסיון בתחום. .11
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  משרה100%: היקף המשרה
 

 7-10דירוג:  מנהלי 
 

 :  מנהל ביה"ס.כפיפות
 

. : בהתאם לתקנות השרות הציבורישכר
 

 
אופן הגשת המועמדות למשרה: 

 
 למלא שאלון מועמד למשרה פנויה באתר המועצה האזורית עמק חפר (מחלקות- חובה  .1

 דרושים/מכרזים – המשרה המבוקשת )
 

 מצ"ב קישור:
 

https://ctconnect.co.il/forms/form?f=c541306f066a06f5af8ce07c9e10636e 
 

לצרף לשאלון: קורות חיים , תעודות השכלה רלוונטיות ואישורי העסקה ממקומות חובה  .2
 עבודה קודמים.

 
 26.7.2021מועד אחרון להגשת מועמדות למשרה :  .3

 
*** לא יזומנו  לוועדת הבחינה מועמדים שלא צירפו את כלל האסמכתאות הנדרשות בכדי 

להעיד על ניסיונם או השכלתם כנדרש בתנאי הסף לתפקיד*** 
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