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 2022/39 מספרפומבי מכרז 

 
 כדלהלן: פנויההודעה על משרה 

 
 מעונות יום רשת "ילדים"  – רכש והתקשרויותכ"א,  רכז/ת המשרה: תואר 

 
 תיאור התפקיד: 

 אחריות ביצועית על קליטת כ"א למעונות על פי התקן.   •
 שכר, נוכחות, הצטיידות ורכש.  בנושאי מתן מענה לצוותי המעונות  •

 בקרה על שכר עובדות במעונות.  והכנת דוחות  מעקב ובקרת נוכחות ו •
 .מעקב אחר הסכמים וחוזי התקשרויות עם קבלנים ונותני שירותוניהול ריכוז,  •
 מעונות חדשים. והצטיידות ניהול מעקב ובקרה תהליך הקמת  •
 תקציבית. ניהול הזמנות וביצוע מעקב ובבקרה  •
 . הכלכלהטיפול בקבלת סמל מעון למעונות חדשים מול משרד   •
   . הכלכלהניהול ומעקב אחר השמות מול משרד  •
וביצוע משימות   • ועדותומעקב  של  חומרים  והפצת  ועדות מכרזים, הכנת    מכרזיםה   החלטות 

 הקשורים במעונות.  
   .מתן שירות פנים וחוץ ארגוני לכלל הגורמים הנדרשים •

 
 סף: תנאי 

 השכלה:
 חובה.    - שנות לימוד 12 •

 . יתרון -בוגר/ת תואר ראשון ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה   •
 

 ניסיון מקצועי:

  .חובה  - מעונות בתפעוללפחות שנים  ניסיון מוכח של שלוש  •
   .חובה  - בניהול משרדלפחות ניסיון מוכח של שנתיים  •
   חובה.  -  וההתקשרויותרכש  ם,ספקיעם ניסיון מוכח בעבודה  •
   חובה.  - מוכח בעבודה עם מערכת נוכחות ודיווח ניסיון  •
    .חובה -Office שליטה מלאה ביישומי  •
 יתרון.   -  ניסיון בעבודה עם מערכת הזמנות •

 
 דרישות נוספות: 

 . יחסי אנוש מצוינים •

   .נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות •
   .עבודה בתנאי לחץ וריבוי משימות •
 .תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש מצוינים •
 . יכולת ירידה לפרטים, דייקנות, ראייה מערכתית •
 יכולת ניהול משימות באופן עצמאי תוך עמידה ביעדים.  •

 

http://www.kivunim7.co.il/


 
 משאבי אנוש 

 __________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
 08-6290086פקס:  08-6290054טלפון:  8415302באר שבע  5443ד "ת 82ההסתדרות  וברח

 www.kivunim7.co.il: אתר החברה

2 

 
 : כפיפות

 מנהלת תחום מעונות  
 

 :היקף
 משרה   100%

 
 : רמת תפקיד

 ושר על ידי משרד הפנים.  א שמתווה העל פי   - 6
 

 הערות:
שימצא/תמצא מתאים/מה למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/תידרש לעבור  מועמד/ת   .1

 מבחן התאמה. 
 הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.  .2
על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה, או אישור שקילות תואר   .3

אם הוא בעל תואר ממוסד לימודים    -אקדמיים מחו"ל, במשרד החינוך  מהגף להערכת תארים  
להשכלה גבוהה בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפוף להוראת הדין וכללי הגף  

 להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, לרבות נציבות שירות המדינה. 
בשעה    07/07/2022,  תשפ"ב  ח' בתמוזהגשת מועמדות באמצעות הקישור הר"מ, עד יום חמישי,   .4

 בדיוק:   16:00
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