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יום רביעי  13ינואר 2021

מכרז חיצוני לתפקיד
היחידה
תואר המשרה
דרגת המשרה
היקף העסקה
תיאור תפקיד

תנאי סף

מאפייני עשייה
ייחודיים
לתפקיד

מבקר/ת הרשות המקומית וממונה על תלונות הציבור
חוזה בכירים כפוף לאישור משרד הפנים
100%
לבדוק אם פעולות העירייה ,בידי המוסמך לעשותם ,תוך שמירת
טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון  ,בקרה על תקינותה
וחוקיותה של פעילות הרשות המקומיות לצורך קידום המנהל
התקין ,טיפול ומתן מענה בתלונות הציבור.
השכלה :בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד להשכלה גבוהה או מוסד
להשכלה גבוהה בחו"ל  ,שהכיר בו  ,לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה
בישראל  ,או שהוא עורך דין או רו"ח.
נסיון תעסוקתי:
לפחות  7שנות נסיון תעסוקתי ,אשר מתוכן לפחות שנתיים מוכחות
בעבודת ביקורת (בהתאם לאמור בחוזר מנכ"ל משרד הפנים )4/09
יתרון לבעלי נסיון בתחום המוניציפאלי.
דרישות נוספות:
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.
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מועד פרסום המכרז15/1/21 :
בקשות למכרז יש להגיש עד יום ראשון  24/1/21שעה 16:00
טפסים להגשת הבקשה אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית
במשאבי אנוש בכתובת :טבור הארץ  1או באתר העירייה
/https://www.tiberias.muni.il



איש הקשר לעניין מכרז זה הינה :רוית מרדכי
טלפון 04:6739508 :דוא"לravit@tiberias.muni.il :

 .1את הטפסים יש להגיש למשאבי אנוש קומה ב' בבניין העירייה ,רח'
טבור הארץ  .או למייל .drushim@tiberias.muni.il
 .2בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי
המועמד לא תובאנה לדיון.
 .3כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה.

הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים ,בה יבחנו
כישוריו/ה עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
בועז יוסף
יו"ר הועדה הממונה

