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 ובקרה מרכז/ת חשבות שם התפקיד:

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

    משרה מלאה היקף העסקה:

 ת בכירה חשב כפיפות המשרה:

 ירושלים מקום העבודה:

  מיידית תחילת עבודה:

 רלוונטית.וג כלכלנים תהיה בכפוף להשכלה קליטה לדיר*
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 : התפקיד תיאור

ובביצוע התחשבנויות ותקציב המדינה להשכלה הגבוהה סיוע בניהול החשבות של תקציב ות"ת  -

  .ווחים תקופתייםעם המוסדות המתוקצבים והחשב הכללי באוצר, לרבות די

 . סיוע בבדיקת בקשות לזיכויים ובקרה על ביצוע התקציב -

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

 .באוצר ועם המוסדות המתוקצבים בנושאי המימון וההתחשבנות

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

 .משותפות

 .סיוע במערך הבדיקות התקופתיות לאיתנות פיננסית והתנהלותית במוסדות להשכלה גבוהה -

 .סיוע בריכוז נתוני הדוחות הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה -

 .ובדיקת בקשות חדשות סיוע בפיקוח על המוסדות הלא מתוקצבים בהיבט הפיננסי וההתנהלותי -

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

 .בנושאי האשראי למוסדות משרד האוצרוקשר עם 

 .בהוצאת היתרי אשראי למוסדות המתוקצבים סיוע -

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

 .סיוע בהקמת מערך המחשוב בחשבות -

 סיוע בייעול והסדרת תהליכים ובקרות בחשבות. -

 .ביצוע מטלות נוספות, בתיאום עם הממונה הישיר -

 

 :התפקיד דרישות

 :תנאי סף

 .חובה - אה חשבוןרישיון רו -

 .בתחומי החשבונאות והכלכלה ותחומים משיקים ההתמחות(לאחר )ניסיון בעבודה שנת  לפחות -
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 דרישות נוספות:

  י.ומי החשבות בממשלה ובמגזר הציבורתחעדיפות לבעלי ניסיון ב -

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

 .בתחום הפיננסי והכלכלי

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

 .עבודה עצמאיתלמידה ויכולת  -

 .פה ברמה גבוהה מאוד-ברית בכתב ובעלכושר הבעה בע -

 .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

 

 

 וגברים כאחד מודעה זו ערוכה בלשון זכר אך היא מופנית לנשים   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


