
 

 

 

 

דרוש/ה פקיד/ת גבייה לאירועים: ספורט, היכל התרבות ויד חריף    
 21219/משרה( מספר   %011)

 

 
  ת גבייה לאירועים: ספורט, היכל התרבות ויד חריף/פקיד סוג התפקיד

 
 באגף חברה ונוער מנהלת מחלקת תרבות :כפיפות מנהלית

 
 מינהלי  :דירוג

 
 5-7 מתח דרגות:

  
 011% :היקף משרה

 
 

    :תיאור התפקיד          

קבלת , עדכון חיובים וזיכויים בכרטיסי התושבים, מתן שירות בתחום הגבייה לאזרחים
 תשלומים.

 עיקרי התפקיד:
 מענה אנושי לפניות. .א

 עדכון נתונים במערכת המחשוב. .ב

 של תשלומים שנגבו מאזרחים.רישום והפקדה  .ג

 גבייה מהורים ומעקב אחר תשלומים. .ד

 ניהול דו"חות הכנסה של כל מורה וחוג. .ה

 הגעה לשלוחות האזור לצורך גביה. .ו

 ממשקי עבודה וביצוע מעקב אחר תהליכי גביה והנהלת חשבונות במועצה. .ז

 סיוע בשיווק ורישום אירועי תרבות שונים במועצה. .ח

 ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונים  .ט
 הישירים והנחיות הנהלת המועצה.

 זמינות וכוננות )טלפונית ופיזית בכל צורה שתידרש( למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודות המועצה,  .י
 והן לצרכי חירום. בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה

 ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה. .יא
 

 : מאפייני העבודה הייחודיים בתפקיד

 שירות ועבודה מול קהל. .א

 סדר וארגון בניהול רשימות .ב

 

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות

 בגרות מלאה.תעודת שנות לימוד או  01 .א

 בתוכנית אופיס.ידע  –יישומי מחשב  .ב

 נכונות לעבוד בשעות אחר הצהריים, ערב ומוצאי שבת. .ג

 שפות:

 ברמה גבוהה. –עברית 
 office -היכרות עם תוכנת ה –יישומי מחשב 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (:"המסמכים הנדרשים" )להלן:לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש 

 שאלון אישי )הקליק/י להורדה(. .0

 קורות חיים. .1

 לדרישות המשרה.תעודות השכלה בהתאם  .3

 המלצות )במידה וקיים(. .4

 

לעיל,  המסמכים הנדרשיםעל המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל 

  1120:שעה  020212122תאריך ישי בחמבאופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  

לידי הגב' רחלי משה, מנהלת ההון   yehuda.org.il-rachelim@mבאמצעות הגשה למייל 

 האנושי, במסירה ידנית במשרדי מ.א מטה יהודה, בשעות הפעילות הקבועות.

 

במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע,  המסמכים הנדרשיםמועמדים/ות שלא יגישו את כל 

 מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף0

 11-2259719 דרכי התקשרות: טלפון

 

  

 

  

  

  בברכה,                                                                                                            

 רחלי משה        
  מנהלת אגף ההון האנושי        

 

mailto:rachelim@m-yehuda.org.il

