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 630172מס' מכרז - פיננסיםרכז/ת גבייה, תקציב וניתוחים  דרוש/ה 
 

 תיאור התפקיד: 

 כפיפות לסמנכ"ל תקציב וכלכלה.  .1

ניהול, ריכוז ועיבוד מידע לצורך להפקת חיובים והליכי גבייה ממפוקחים והקצאת   .2
 .אגרות לרשויות מקומיות

אגרות   .3 לחישובי  המשמשים  השונים  הנתונים  בסיסי  שוטף  תפעול  באופן  ועדכונם 
 במערכות המידע הממוחשבות. 

 הפקת דו"חות וביצוע מעקב אחר עמידה ביעדי גביה והכנסות.   .4

 תפעול תהליכי גבייה באמצעות מערכת מס"ב.  .5

 מתן מענה מקצועי לגופים המפוקחים של התאגיד ביחס לתחומי אחריות התפקיד.  .6

 ן עיתי. גיבוש תקציב התאגיד וביצוע בקרות בתהליכי רכש ובאופ .7

המידע   .8 במערכת  התאגיד  תקציב  לניהול  תומכים  תהליכים  והטמעת  פיתוח 
 הארגונית. 

 ביצוע והכנת תשתית לניתוחים כמותיים ביחס לסוגיות המטה בתאגיד.  .9

 עבודה שוטפת מול אגף משאבי אנוש ומול מחלקת הנהלת חשבונות בתאגיד.   .10

 ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.  .11

 

 דרישות סף: 

 Excel  -ובפרט ב  Office  -שליטה מלאה בתוכנות ה .1

 בניתוחים כמותיים  של שנה ניסיון מקצועי  .2

   ERPבעבודה במערכת  של שנה ניסיון  .3

 

 נוספות רצויות: דרישות 

 תואר ראשון בכלכלה, במנהל עסקים או בסטטיסטיקה.  .4

 ניסיון בעבודה כלכלית או בעבודת גביה.   .5

 ניסיון בעבודה במערכת פריוריטי.  .6
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 על המועמדים להגיש את המסמכים המפורטים להלן: 

 קורות חיים.  .1

 תעודות, אישורי השכלה. - מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף .2

אישורים   .3 לרבות  שישנן,  ככל  הנוספות,  בדרישות  עמידה  על  המעידים  מסמכים 
 ותעודות. 

 ממליצים ופרטי יצירת קשר )הכוללים מספר טלפון לבירור המלצה(.  3רשימת    .4
 

 פרטים נוספים:

השכר ותנאי ההעסקה ייקבעו בהתאם לנהלי התאגיד ובכפוף להוראות הדין החלות   .5
 בעניין זה על התאגיד. 

התאגיד יזמן לראיון לפחות שלושה מועמדים אשר עמדו בתנאי הסף ואשר יימצאו   .6
דעת   לשיקול  ובכפוף  וניסיונם,  כישוריהם  בחינת  בסיס  על  בעיניו  ביותר  הראויים 

 התאגיד. 

לשם בחינת עמידה בתנאי הסף והליך מיון המועמדים, התאגיד יהיה רשאי להסתייע   .7
 בגורמי מקצוע חיצוניים. 

 

 , לוד 18ה: מטה התאגיד בכתובת רח' אבא הלל סילבר מקום העבוד •

 16:00בשעה  28/09/2022הגשת המועמדות כולל המסמכים הנלווים עד לתאריך:  •

 263017עבור משרה מספר:  recruitment@veterinary.org.il  למייל  

 

 וגברים כאחד המשרה מיועדת לנשים  
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