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 מכרז כ''א חיצוני מס' 09910

 לתפקיד מזכיר9ת משנה ביה''ס יסודי 

 

 מחלקת בתי ספר באגף החינוך  :היחידה

 ס יסודי ''משנה ביהת /מזכיר :תואר המשרה

 5-8:      מתח הדרגות מינהלי     :דרגת המשרה ודירוגה

 הכיתות בבית הספר' לפי מס :היקף העסקה

 חיצוני  :סוג המכרז

 :תיאור התפקיד :תפקידתיאור ה

בית הספר פקידותיות הנוגעות לעבודת  ביצוע עבודות מזכירות ומטלות  

 :מנהל בית הספרובהתאם ולהנחיות 

 ניהול תיקי עובדי בית הספר 

  עדכון ובקרה של מערכת השעות בבית הספר במערכת ניהול בתי

 (.''סנט''מנב: "להלן)ספר 

 רישום  תלמידים 

  בית הספרהכנת תעודות לתלמידי 

 ניהול מסמכים ודואר בית הספר 

 מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר 

 ניהול הפעילות של  מנהל בית הספר 

 תפעול פרויקטים יחודיים 

 הספר ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית 

 גביית אגרת שרותים וכספי ועד הורים 

 חלוקת ספרי לימוד 

 ית הספרניהול חשבון הבנק של ב 

 באסיפות הורים ומורים : מחוייבות לנוכחות לאחר שעות העבודה

ובמועדי הרישום לבית הספר ובמסגרת כל פעילות חינוכית של 
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 .התלמידים וההורים בבית הספר

 עבודה מול גורמים רבים בתוך בית הספר ומחוצה לו. 

 

 :תנאי סף

 

 :השכלה

  שנות לימוד 21 -השכלה תיכונית מלאה 

 אקסל/ וורד –ות אופיס ידע בתוכנ  

 

 

 : דרישות נוספות

  עברית ברמה גבוהה –שפות 

  היכרות עם תוכנות ה  –יישומי מחשבOFFICE 

 בהתאם לחוק למניעת , העדר הרשעה בעבירות מין  -רישום פלילי

 . 1002-א''התשס, העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים

 

  :כישורים אישיים

זמן עמידה בלחץ , מרץ ופעלתנות, אחריות וסדר בעבודה, אמינות ומהימנות

, יכולת ארגון ותכנון, כושר עבודה בצוות, תיושירות, יכולת החלטות, ושחיקה

כושר טיפול במספר , נשיאה באחריות, סמכותיות, יכולת תיאום ופיקוח

יחסים כושר לקיים ולטפח , פ''כושר התבטאות בכתב ובע, נושאים במקביל

יכולות אדמיניסטרטיביות , בין אישיים ועבודה בשעות בלתי שגרתיות

 .גבוהות

 

 .בית הספר ת /מנהל :כפיפות

 .המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד :הערה

 

 

בצירוף קורות חיים , מאתר העירייה להורידאותו ניתן , ג טופס"המעוניינים יגישו את הצעותיהם ע

   . 9919:בשעה     9191011912 ת מתאימות עד לא יאוחר מתאריך דוותעו
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או במייל  04-6478952/809. בטל ורורדיאנה ' בעירייה לגב ניהול הון אנושילבירורים יש לפנות לאגף 

diana@nallit.org.il. 

 


