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דרוש/ה רכז/ת תיאום, שיבוץ ובקרה באגף  רוש/ה  דטרינרי  לתאגיד לפיקוח ו
 משאבי אנוש

463018מס' מכרז:    
 

 :תיאור התפקיד

 .לממונה משאבי אנושכפיפות  .1

 תפעול שוטף של סידור העבודה של עובדי הפיקוח.  .2

לסידור  מתן מענה זמין להיעדרויות בלתי צפויות של עובדי הפיקוח ומציאת פתרונות   .3
העבודה, בתיאום עם ממונת משאבי אנוש ובכפוף לאישור הרופא המרחבי של משרד  

 החקלאות.

 ריכוז ובקרה של דיווחי הנוכחות החודשיים של כלל עובדי הפיקוח. .4

וטיפול   .5 ישיר ורציף עם עובדי הפיקוח לשם ריכוז המידע מהם ואליהם  קיום קשר 
 ל המשאב האנושי. שוטף בבקשות המתקבלות מהם בהיבטים של ניהו

 גיבוי לממונת משאבי אנוש במידת הצורך.   .6

 ביצוע מטלות נוספות בהתאם להוראות הממונה.  .7

 

 תנאי סף:

 .שנות לימוד 12.  1

 

 :דרישות נוספות רצויות

 ניסיון בתפקיד אדמיניסטרטיבי, בתיאום וארגון או במשאבי אנוש.  . 1       

 משרה מלאה ונכונות לעבודה מהבית בשעות הערב, עפ"י צורך. .  2

 . Outlook, Excel, PP, Wordבדגש על יישומי  Microsoftשליטה מלאה בסביבת . 3

 אחריות גבוהה מאוד. .  4

 .כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית. 5

 יכולת עבודה עצמאית.. 6

 יחסי אנוש טובים, ומתן שירות אדיב וסובלני.. 7

 

 על המועמדים להגיש את המסמכים המפורטים להלן עד מועד סיום ההגשה: 

 קורות חיים. .8
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עד   הבאים,  המסמכים  את  ישלים  לראיון  יוזמן  אשר  ממועד    24מועמד   הריאיון שעות 
 שנקבע: 

 אישורי השכלה וניסיון., תעודות –ף מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הס .9

 מסמכים המעידים על עמידה בדרישות הנוספות, ככל שישנן, לרבות אישורים ותעודות.  .10

 ממליצים ופרטי יצירת קשר )הכוללים מספר טלפון לבירור המלצה(.  3רשימת  .11

 

 פרטים נוספים: 

להוראות   .12 ובכפוף  התאגיד  לנהלי  בהתאם  ייקבעו  ההעסקה  ותנאי  החלות השכר  הדין 
 בעניין זה על התאגיד.

יימצאו   .13 ואשר  הסף  בתנאי  עמדו  אשר  מועמדים  שלושה  לפחות  לראיון  יזמן  התאגיד 
דעת   לשיקול  ובכפוף  וניסיונם,  כישוריהם  בחינת  בסיס  על  בעיניו  ביותר  הראויים 

 התאגיד. 

להסתייע לשם בחינת עמידה בתנאי הסף והליך מיון המועמדים, התאגיד יהיה רשאי   .14
 .בגורמי מקצוע חיצוניים.

  לוד 18מטה התאגיד בכתובת: אבא הלל סילבר  :מקום העבודה .15

 .16:00בשעה  12/02/2023הגשת המועמדות עד לתאריך:  .16

  .מועמד שלא יצרף את כל המסמכים הנדרשים לא תיבחן מועמדותו .17

יש לציין מס'    recruitment@veterinary.org.il מועמדויות יש להגיש לכתובת המייל .18

  630184משרה 

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד 
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