למועצה המקומית כפר תבור דרוש/ה מ"מ לתפקיד מזכיר/ת בית ספר יסודי רבין.
לתקופה של  3חודשים עם אפשרות להארכה לחצי שנה
(שתי משרות – האחת בהיקף של  30%והשניה בהיקף של )70%

תיאור התפקיד :ביצוע עבודות מזכירות ,ניהול כספיי ביה"ס בניהול עצמי וביצוע מטלות הנוגעות לעבודת בית
הספר ולהנחיות מנהלת בית הספר.
דירוג :מינהלי
דרגה6 :
היקף משרה:
 30% .1משרה ( 2-3ימי עבודה).
 70% .2משרה ( 4-5ימי עבודה).
עיקרי התפקיד:
א .ניהול תיקי עובדי בית הספר.
ב .עדכון ובקרה של מערכת השעות בבית הספר במערכת ניהול בתי ספר.
ג .רישום תלמידים .
ד .הכנת תעודות לתלמידי בית הספר.
ה .ניהול מסמכים ודואר בית הספר.
ו .מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר .
ז .ניהול הפעילות של מנהל בית הספר .
ח .תפעול פרויקטים ייחודיים .
ט .ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית הספר .
י .תפעול חשבונות בית הספר בניהול עצמי
יא .גביית כספים.
יב .בקרה ודיווח על הנתונים הכספיים של בית הספר בניהול עצמי.
תנאי סף :
א .השכלה ודרישות מקצועיות 12 :שנות לימוד.
ב .ידע ונסיון בהנהלת חשבונות  -יתרון
דרישות התפקיד:
עברית ברמה גבוהה
יישומי מחשב -היכרות עם תוכנות ה .OFFICE
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד :עבודה מול גורמים רבים בתוך בית הספר ומחוצה לו ,שירותיות .
תכונות אופי נדרשות :בעל/ת מוסר עבודה גבוה ,אהבת אדם ,לויאליות ,דיסקרטיות ,יכולת למידה
עצמית,
יכולת עבודה בתנאי לחץ .

כפיפות מקצועית :מנהלת בית הספר.
כפיפות ניהולית :מנהל מחלקת החינוך במועצה.
תחילת עבודה :מהלך חודש מאי( .עד למועד זה ,חפיפה ותשלום לפי שעות עבודה שיוגדרו).
מועמדים העונים לדרישות הנ"ל מתבקשים לפנות בכתב על גבי "טופס הגשת מועמדות" בצירוף קורות חיים,
צילום ת.ז ,.פירוט ניסיון קודם ,תעודות והמלצות למר שלמה אלקחר,
מזכיר -גזבר המועצה,
ת.ד 318 .כפר תבור מיקוד 15241
או בדואר אלקטרוני בכתובת .shlomo@kefar-tavor.muni.il :טל' לבירורים 04-6769991 :שלוחה .2
את הטופס ניתן לקבל במשרדי המועצה או להוריד מאתר האינטרנט בכתובתwww.kefar-tavor.muni.il:
מועד אחרון לקבלת הצעות  18.3.2018 :שעה 11:00
יוסי דולה,
ראש המועצה

