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: 37281  -  פומבימכרז מספר

                               משרה זו מיועדת לבני העדה האתיופית

:  80041747מס’ המשרה בתקן

: רכז בכיר (משכורת עובדי הוראה במחוז) -   1   משרות.תאור המשרה

: לשכת מחוז ירושלים ומנח"י - הגזברותהיחידה

: ירושליםהמקום

: משרד החינוךהמשרד

:  15 -17  של דירוג  01 מינהליהדרגה

: 100 אחוזחלקיות

תאור התפקיד:
מקיים פעולות הקשורות בחישוב ובתשלום המשכורת של עובדי הוראה (עו"ה)

בהתאם להסכמי שכר, להוראות חשכ"ל, התכ"מ, התקשי"ר, נהלי המשרד ותקנון
שירות עו"ה.

מדווח נתוני שכר של עובדי הוראה למערכת המחשב, בהתאם לדוחות נוכחות,
דרגתם, ותקם ותפקידם במערכת.

מבצע מכלול תשלומים בגין הפסקות עבודה ופרישות למיניהן, ובכלל זה
פיצויי פיטורין, מענקים מיוחדים, פדיון ימי חופשה, פיצוי בגין ימי

מחלה ועוד. מבצע חישוב רכישת זכויות למורים בחופשה ללא תשלום (חל"ת).
בודק את תלושי המשכורת, ובכלל זה נכונות הדיווחים, חישובי השכר,

הניכויים וההורדות, ומעביר לטיפול הממונה במקרים של אי התאמה בין
תלושי השכר לדיווחים. מבצע בקרה על ניצול תקן ביה"ס ושעות מילוי

מקום.
מרכז נתונים של משכורות ושכר עבודה ששולמו שלא כדין, עורך בירורים

ומתייעץ עם הממונה על דרכי פתרון.
מקבל את הפונים לבירורים בנושא משכורת ושכר עבודה ומכין אישורים

בנושא השכר לפי דרישה.
ממלא את כל המטלות הנ"ל או את חלקן בהתאם לדרישת הממונה.

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

דרישות המשרה:
דרישות סף במכרז פנימי ופומבי:

**************************************

השכלה:
-------------------

השכלה תיכונית (12 שנות לימוד).

קורסים:
-------------------

קורס חשבי שכר או קורס מקצועי מקביל המוכר ע"י נציבות שירות המדינה.
עובד אשר לא השלים את הקורס המקצועי הנדרש, רשאי להשלימו במהלך השנתיים

הראשונות לעבודתו.הכשרות מקבילות הנערכות על ידי גופים אחרים יאושרו על ידי
נציבות שירות המדינה.

ניסיון:
-------------------

לבעלי השכלה תיכונית (12 שנות לימוד) - 2  שנות ניסיון בתחום העיסוק של
המשרה כמתואר בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.



לבעלי השכלה על-תיכונית (14 שנות לימוד) -  1 שנת ניסיון בתחום העיסוק של
המשרה כמתואר בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.

לבעלי השכלה אקדמית או לחילופין בעלי תעודת הנדסאי / טכנאי מוסמך - לא נדרש
ניסיון.

דרישות נוספות ורצויות והערות:
**************************************

הכרת החוקים והתקנות הרלוונטיים לתחום
הכרת מערכת ממוחשבת לניהול תקציב וכספים
ידע ביישומים מורכבים בגיליונות אלקטרוניים

יכולת עבודה בסביבת עבודה ממוחשבת
תודעת שירות גבוהה

ידיעת השפה העברית
כושר ביטוי בכתב ובע"פ

משרות המשויכות לעיסוק נמצאות במסלול קידום מקצועי, עד לרמת תקן של ראש
ענף, 16-18 בדירוג המנהלי, בכפוף לתנאים מצטברים המפורטים במסלול בקידום.

הערות:
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

המכרז פורסם ביום: כ’ בכסלו, תשע"ו (02/12/2015)
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: כז’ בכסלו, תשע"ו ( 09/12/2015)

______________________________________________________________

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית ( הגשת מועמדות  שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו- במקרה זה יש להגיש המועמדות  והטפסים הנלווים

למשרד הרלוונטי).
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס "שאלון המועמד" המקוון ולצרף  תעודות השכלה ממוסד
להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש  ואושר כשקול לתואר

מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, כל זאת  על פי דרישות ההשכלה
הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס "שאלון המועמד" המקוון, כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים  הרלוונטיים לתפקיד

המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל  עניין הקשור
בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם  יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת תראה  המועמדות

כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך  ההליכים במכרז עליך
לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.


