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 המועצה האזורית "שדות נגב" מודיעה בזאת על משרה פנויה כדלקמן:
 
 לשכת ראש הרשות ב ה/מזכיר- תואר המשרה .1
  100%- היקף משרה .2
 משרדי המועצה- מקום עבודה .3
 מינהלי או מח"ר בהתאם לכישורים -  דירוג .4
 בהתאם לכישורים -  דרגה . 5
 - תיאור התפקיד .6

בין היתר,  .מועצה, לפי הנחיות ראש המועצהביצוע עבודות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת ה
 גורמים חיצוניים ואזרחים.מענה אנושי לפניות עובדים, ו יניהול מסמכים, טיפול בדואר רגיל ואלקטרונ

 כמו כן, סיוע למנהלת לשכת ראש המועצה בביצוע מטלות, לפי הנחיות ראש המועצה.
 
 ראש הרשות . -  פיפות ארגוניתכ .7
 
 2+ בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה -     השכלה וניסיון. 8

. המזכירות שנות ניסיון מקצועי בתחום 5מוד לפחות +שנות לי 12או לחילופין בעלת  שנות ניסיון
 .וקורסים בנושאי מזכירות תיווהשתלמעדיפות למי שסיים 

  
 תכונות אישיות: אמינות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, - כישורים אישיים. 9

, כושר למידה, סדר וניקיון, מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות, יכולת מהירים הבנה ותפיסה
יכולת תיאום, פיקוח ובקרה,   ,)כולל תקשורת(טוביםניהול וארגון  כישוריהתבטאות בכתב ובע"פ. 

 .יצוגיותי, יחסים בינאישייםב יכולת גבוהה
 מצבי תפקיד: התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון 

 בעיות.
 

ערב,  -יכולת עבודה במשמרות צהריים, יכולת עבודה במשמרות– דרישות ייחודיות לתפקיד.10
גמישות בשעות העבודה, רצויה ידיעת שפות זרות )אנגלית(, ידע בעבודה עם מחשב בשימוש 

 שליטה בהדפסה מהירה.  officeכנות בתו
  

 .08/9938902/3 -חדד, מזכירת המועצה בטל'-הגב' נורית כהן -לפרטים נוספים. 11
 

,  http://www.sdotnegev.org.il. את טופסי הבקשה ניתן להוריד מאתר המועצה  בכתובת 12
מזכירות המועצה.  את הבקשות בצירוף קו"ח במשרדי לקבל  לחילופין .מכרזים , טופס למשרה פנויה

תיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות להמלצות, תעודות ומסמכים, ניתן להגיש במעטפה סגורה 
 . 15:00בשעה  30/11/16חשוון תשע"ז ב רבעי כט'מיום  המועצה לא יאוחר 

 

 נקבה כאחד. ולז כתוב בלשון זכר אך הוא מופנה לזכר כרהמ 

 .המועמדים ישלחו למבחני מיון  

 .תינתן עדיפות לתושבי שדות נגב 
 

 בכבוד רב,
 

 חדאד-נורית כהן
 מזכירת המועצה

 ראש המועצה –העתק: מר תמיר עידאן 
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