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 לידה לחופשת החלפה זמנית )ללא חובת מכרז( משרהמ"מ סגנ/ית חשב   שם התפקיד:

 ג' בדרוג המל"ג/דרוג כלכלנים-ה':  מתח הדרגות

    משרה מלאה היקף העסקה:

 חשבת בכירה כפיפות המשרה:

 ירושלים מקום העבודה:

 מיידית  עבודה: תחילת
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 : התפקיד תיאור

סיוע בניהול החשבות של תקציב ות"ת ובביצוע התחשבנויות עם המוסדות המתוקצבים והחשב  -

  .הכללי באוצר, לרבות דיווחים תקופתיים

 . רה על ביצוע התקציבסיוע בבדיקת בקשות לזיכויים ובק -

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

 .באוצר ועם המוסדות המתוקצבים בנושאי המימון וההתחשבנות

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

 .משותפות

 .ינויים נדרשים בתקציב המדינהסיוע בביצוע פניות לש -

סיוע בהקמת וניהול מערך הבדיקות התקופתיות לאיתנות פיננסית והתנהלותית במוסדות  -

 .להשכלה גבוהה

 .סיוע בריכוז נתוני הדוחות הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה -

 פיקוח ודיווח על מצבת האשראי של המוסדות לרבות הכנת דוחות תקופתיים, תיאום וקשר עם -

 .בנושאי האשראי למוסדות משרד האוצר

 .טיפול בהוצאת היתרי אשראי למוסדות המתוקצבים -

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

 .סיוע בהקמת מערך המחשוב בחשבות -

 .ביצוע מטלות נוספות, בתיאום עם הממונה הישיר -

 

 :התפקיד דרישות

 .חובה -בונאות וכלכלה/מנה"ע/מערכות מידע תואר ראשון בחש -

  .יתרון -חובה.  רואה חשבון  -לאחר סיום התמחות בראיית חשבון  -
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 .שנות ניסיון בעבודה לאחר התואר בתחומי החשבונאות והכלכלה ותחומים משיקים 2לפחות  -

  י.ומי החשבות בממשלה ובמגזר הציבורעדיפות לבעלי ניסיון בתח -

ניתוח דוחות כספיים וביצוע בדיקות מיוחדות  ון בתחומי חשבות ובקרה,עדיפות לבעלי ניסי -

 .בתחום הפיננסי והכלכלי

 .עדיפות לבעלי ניסיון בתחומי פיקוח ובקרה פיננסיים וכלכליים בגופים רגולטוריים -

 .יכולת הנעת תהליכים וניהול פרוייקטים -

 .יכולת עבודה עצמאית -

 .פה ברמה גבוהה מאוד-כושר הבעה בעברית בכתב ובעל -

 .ידיעה טובה של השפה האנגלית כדי קריאת חומר מקצועי -

 .יכולת עבודה בצוות  ויחסי אנוש טובים -

תקציביות  ERPיתרון לניסיון במערכות  Excel-ובפרט ב מחשבידיעה מוכחת במערכות  -

 .ופיננסיות

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

 : נא לצרף לבקשה את המסמכים הבאים

 .קורות חיים מעודכנים . 1

 .תעודות על סיום לימודים אקדמיים . 2

 . תעודות על סיום השתלמויות וקורסים מקצועיים . 3

 . פון להתקשרות עמם, מכתבי המלצהשמות הממליצים ומספרי טל . 4

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

 : הערות

 על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך .1

 . רוכים בשפה זרה) יגיעו באתר האינטרנט, לא יאוחר מהתאריך שנקבעלעברית, אם הם ע

 . בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון .2

 לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים .3

 . הנדרשים

ממוסד  כלה גבוהה בישראל, אותואר אקדמי הינו תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להש .4

או תואר  ,בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה

נתקבל  ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו

 . אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ

הערבית  לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייהתינתן עדיפות  .5

בעלי כישורים  לרבות הדרוזים והצ'רקסית ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, שיהיו

 . דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

 . ממנו הוסיף או לגרועלמנכ"ל מל"ג שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, ל .6

 . ייתכן שהמועמדים יתבקשו לבצע מבחני התאמה בהתאם לשיקול דעת המל"ג .7
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