
 

 למועצה מקומית גבעת זאב

 מנהל/ת יחידת רכש ואספקה -דרוש/ה 
 חיצוני / מכרז פנימי

 / חוזה באישור משה"פ 38 – 40+ –מתח הדרגות   * מח"ר -דרוג *   100% –היקף משרה 

 

 תיאור התפקיד:
ניהול הרכש ברשות המקומית )לרבות רכישת טובין, אחסנתם, אספקתם, שמירה עליהם וקביעת 

 .ושמירה על האינטרס הציבורי וטוהר המידות אי(, תוך תיאום בין הצרכים לבין התקציברמת המל

 :עיקרי התפקיד

 ניהול מצאי )אינוונטר( ברשות המקומית. .א

 ביצוע רכש ואספקה. .ב

 .ומכרזים קבלנים, בחוזים עם ספקיםטיפול  .ג

 תנאי סף:
די המועצה תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על יבעל  :ודרישות מקצועיות השכלה

 שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. אולהשכלה גבוהה, 

לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסכמים,  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף או 

 .2012התשע"ג 

 תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.או 

 18מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל אישור לימודים בתכנית  או

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל 

 )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

שנים  3של  ניסיון מקצועי -עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור   – ניסיון מקצועי

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום  5במהלך לפחות, 

 הרכש, הלוגיסטיקה ואמרכלות.

השנים האחרונות  5במהלך  שנים לפחות,  4 מקצועי שלניסיון  -עבור הנדסאי רשום 

 שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הרכש, הלוגיסטיקה ואמרכלות.

השנים האחרונות שקדמו למועד  5שנים לפחות, במהלך  5ניסיון של  – עבור טכנאי רשום

 האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הרכש, הלוגיסטיקה ואמרכלות.

 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה. 3 – ניסיון ניהולי            

 דרישות נוספות:
 .בהתאם לצורך שפות:

 .OFFICE -ה תוכנת  היכרות עם ומי מחשב:ייש

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 עם ספקים וקבלנים. ןניהול משא ומת

 עבודה הדורשת סדר וארגון ודיוק בפרטים.

 לגזבר.  כפיפות:
 

תינתן עדיפות למועמד המשתייך  2021-בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התשפ"א - (הערות

  .לייצוג הולם אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים הזכאית סייהלאוכלו

 .בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה             -
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