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 מכרז כ''א חיצוני   מס' 17/61

 לתפקיד מנהל/ת מדור שומה 

 

 אגף ההכנסות והגביה  :היחידה 

 ת מדור שומה   /מנהל :תואר המשרה

דרגת המשרה 

 :ודירוגה

 77-79ר "מח/    7-9בדירוג מנהלי 

 011% –משרה מלאה  :היקף העסקה

 חיצוני  :סוג המכרז

  :תיאור התפקיד
 למבנים חדשים בהתאם לדיווח  אחראי על עריכת שומות

 .ממהנדסת הרשות המקומית 
  טרם הזנתם ( סיווג/שטח)מדידה  תשרטיאחראי על בדיקת

 .למערכת הגבייה
  אחראי לניהול קובץ נישומים ומעקב אחר שינוי שומות

 בהתאם להחלטת ועדת הערר 
  אחראי לעריכת שומות ארנונה לעסקים בהתאם לדיווחים

 .של פקחי רישוי עסקים
 י בעלי עסקים בעיר"מעקב שוטף אחר תשלומי ארנונה ע. 

  אחראי על העברת רשימת בעלי עסקים שפיגרו בתשלומי
 .ארנונה לקבלן האכיפה בזמן אמת 

 
 

  :דרישות סף התפקיד
 השכלה

 י המועצה "בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת , להשכלה גבוהה

: באחד מהתחומים הבאים, בחוץ לארץ תארים אקדמיים 
 . חשבונאות או סטטיסטיקה, ל עסקים מינה, כלכלה

 
 

 : ניסיון מקצועי
 

  ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח כמנהל חשבונות או פקיד גבייה
ברשות מקומית או במוסד ציבורי מוכר במשך שנה אחת 

 . לפחות
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 דרישות נוספות
 

 עברית ברמה גבוה - שפות. 

 שליטה מלאה בתוכנות  - יישומי מחשבOFFICE. 
 

  :תנאים נוספים
 תלמויות בסוגיות בארנונה וגבייה עמידה בהצלחה בהש 

   

  :אישיים כישורים
 בקרה על , יכולת אנליטית, מודעות גבוה לשירות,  אמינות

יכולת , יכולת  ניהול וארגון, חישובי מערכת ודייקנות בביצוע
 .מ''כושר ניהול מו, שימותלהתנסח בכתב ותעדוף מ

 
  :כפיפות

 מנהל אגף ההכנסות והגביה 

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

 

 

אותו ניתן לקבל באגף ניהול הון אנושי בעירייה או , ג טופס"המעוניינים יגישו את הצעותיהם ע

תאימות עד לא יאוחר מתאריך בצירוף קורות חיים ותעודות מ, להורידו מאתר העירייה

 . 0060:בשעה   1061.0111.

או  6478952/809-04. בטל שרגובדיאנה ' בעירייה לגב ניהול הון אנושילבירורים יש לפנות לאגף 

 .diana@nallit.org.ilבמייל 

 


