מועצה אזורית עמק הירדן
לשכת מנכ"ל המועצה

י"ד טבת תשע"ח
 10ינואר 8102
3001/358102

הנדון :מכרז לרכז/ת משאבי אנוש
דרגת המשרה ודירוגה :מינהלי7-9 ,
היקף העסקה 011% :משרה
סוג המכרז :חיצוני
תיאור התפקיד:
טיפול במשימות הנגזרות מתהליכי משאבי האנוש במועצה .עיקרי התפקיד:
 .0מיון ,גיוס וקליטה של עובדים חדשים
 .8טיפול שוטף בתנאי העסקתם של העובדים
 .3תיאום תהליכים ארגוניים
 .4טיפול וניהול נוכחות העובדים
 ./טיפול במכרזי כח אדם
 .6ביצוע עבודות מזכירות (כגון :הקלדת מסמכים וסריקתם ,טיפול בדואר ,מענה
טלפוני לפניות עובדים וכיוצ"ב) .
 .7טיפול ברווחת העובד
 .2טיפול בסיום העסקת עובדים
 .9חוזים והסכמים
תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות
 .0בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל
הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.
 .8תואר אקדמי בתחומי מדעי החברה ,לימודי עבודה ,משאבי אנוש  -יתרון.
דרישות ניסיון:
 .0ניסיון מקצועי :יתרון.
אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נוה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
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 .8ניסיון בעבודה במחלקת משאבי אנוש ,ובכלל זאת ניסיון בגיבוש ויישום הסכמי עבודה -
יתרון
 .3ידע ושליטה בתכנות לניהול נוכחות  -יתרון
 .4ניסיון ניהולי :יתרון.
דרישות נוספות:
 .0שפות :עברית ברמה גבוהה.
.8

יישומי מחשב :היכרות עם תכנות  ,officeאינטרנט.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
עבודה מול מחלקות וגורמים רבים בתוך המועצה ומחוצה לה.
כפיפות :מנכ"ל המועצה
ועדת קבלה:
המועמדת אשר עומדת בדרישות הגיוס תתבקש לעבור ראיון בוועדת בחינה 5קבלה של
משרד הפנים .
על המועמדת למלא טופס למשרה פנויה אותו ניתן לקבל במשרד לשכת מנכ"ל אצל פירחה
במייל  pircha@j-v.org.ilאו באתר המועצה בכתובת  www.j-v.org.ilתחת הכותרת
מכרזים  ,לצרף אליו העתקי תעודות המוכיחות השכלה וניסיון נדרשים ,קורות חיים
מפורטים ומודפסים ,ולמסור במעטפה סגורה במשרד מנכ"ל המועצה עד ולא יאוחר
מיום .81.8.02
הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון נקבה ,אך מופנה לנשים וגברים כאחד.
המועצה תבצע סינון ראשוני ורק המתאימים ביותר יוזמנו לראיון בוועדת הבחינה .
בברכה,
דודו פרץ ,עו"ד
מנכ"ל המועצה
העתק :עידן גרינבאום  -ראש המועצה
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