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 תאריך פרסום המשרה:
 ניסן, תשע"ט ו"כ

 2019, מאי 1

 

 והבקרה חשבותה אגףב 91-5 סטודנט תמשר

 

 בחודשעות ש 96 עד היקף העסקה:

 מיידיתתחילת העסקה: 

 חשבת בכירה: המשרה כפיפות

 סטודנטים חוזה :הדרגות מתח

 ירושלים מקום העבודה:
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 16:00בשעה  08/05/2019-ה טתשע"אייר ב 'ג ,רביעייום אחרון להגשת בקשות למשרה זו הוא יום 

 -- -- -- -- -- -- -- - -- --  -- --  -- --  -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- ---------- --- ---    

 :תיאור התפקיד

 ויות עם המוסדות המתוקצבים והחשבסיוע בניהול החשבות של תקציב ות"ת ובביצוע התחשבנ -

 .הכללי באוצר, לרבות דיווחים תקופתיים

 . סיוע בבדיקת בקשות לזיכויים ובקרה על ביצוע התקציב -

ההקצאות החודשיות ובקשר עם חשבות משרד החינוך והחשב הכללי סיוע בתכנון המימון ו -

 .באוצר ועם המוסדות המתוקצבים בנושאי המימון וההתחשבנות

סיוע בהתחשבנות וגביה מול משרדי הממשלה השונים וגורמי חוץ אחרים בקשר לתוכניות  -

 .משותפות

 .סיוע בביצוע פניות לשינויים נדרשים בתקציב המדינה -

 תנות פיננסית והתנהלותית במוסדותהקמת וניהול מערך הבדיקות התקופתיות לאיסיוע ב -

 .להשכלה גבוהה

 .סיוע בריכוז נתוני הדוחות הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה -

סיוע בפיקוח ודיווח על מצבת האשראי של המוסדות לרבות הכנת דוחות תקופתיים, תיאום  -

 .כללי בנושאי האשראי למוסדותוקשר עם החשב ה

 .סיוע בטיפול בהוצאת היתרי אשראי למוסדות המתוקצבים -

 .הנחיית גורמים מקצועיים חיצוניים המסייעים למל"ג/ות"ת בנושאי חשבות ובקרה -

  .ריכוז מקצועי של הנושאים הקשורים לדיווח הכספי של המוסדות להשכלה גבוהה -

 .בותסיוע בפיתוח מערך המחשוב בחש -

 ביצוע מטלות נוספות, בתיאום עם הממונה הישיר. -
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 :התפקיד דרישות

מוסד אקדמי מוכר ע"י בכלכלה/מנה"ע/מערכות מידע /בחשבונאותסטודנט/ית לתואר ראשון  -

עם יתרת לימודים של שנה  או סטודנט לתואר שני בעל תואר ראשון בתחומים שהוזכרו המל"ג

 .לפחות

 ובע"פ ברמה גבוהה.הבעה בכתב ניסוח וכושר  -

הכנת מצגות ו Excel-ובפרט ב Officeיכולת עבודה עם מערכות ממוחשבות והיכרות עם תוכנות  -

 . תקציביות ופיננסיות ERPיתרון לניסיון במערכות , מורכבות

 . מעולים אנוש ויחסי ובצוות עצמאית עבודה יכולת -

 . וארגון סדר יכולת -

 

 

 ודעה זו מופנית לנשים וגברים כאחדה


