
 

 اعالن عن وظيفه شاغره خارجية  

 2019/21مناقصه رقم 

 مدير قسم الجباية.   تعريف الوظيفة :

 % )وظيفه كامله(. 100 نسبة الوظيفة :

  

  شروط العمل :

 .+41 حتى 39 مدير قسم في البلدية من درجة: حسب تدريج االكاديمي 

% من اجر الموظفين الكبار )سريان مفعول اتفاقية 40 -% 30اتفاقيه باجر اجمالي بنسبة  او 

 العمل وابتداء العمل مشروط بمصادقة وزارة الداخلية(. 

 ماهية الوظيفة : 

 ادارة مجال الجباية في البلدية ) ارنونا, رسوم, ودفعات رسوم اخرى(.  .1

 إدارة مجال االرنونا.  .2

 الجباية.إدارة مالية لمجال  .3

 القيام بمهام إضافية وفقا لتعليمات محاسب البلدية. .4

 :المؤهالت المطلوبة 

 على المتقدمين إلشغال هذه الوظيفة ان تتوفر فيهم الشروط التالية:

: حاصل على لقب اول من مؤسسة معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي في  ثقافة .1

الشهادات االكاديمية من خارج البالد في احد البالد , او حاصل على اعتراف من قسم تقدير 

او حاصل على  إحصاء المواضيع التالية : اقتصاد , ادارة اعمال , حسابات , حقوق ,

 شهادة مدقق حسابات سارية المفعول .

: يلزم المدير بانهاء دورة مدير جباية بنجاح ال تتجاوز السنتين منذ بداية تعيينه  تأهيل .2

 ذه الدورة ما دام يعمل وفق اتفاقية خاصة.وتعديل راتبه منوط بانهاء ه

: صاحب لقب الحقوق يجب ان يكون حاصل على ترخيص لمزاولة مهنة تسجيل مهني  .3

 المحاماة في البالد وعضوية في نقابة المحامين .

 :  تجربة في العمل .4

سنوات االخيرة قبل  7سنوات على االقل خالل  4صاحب تجربة مهنية في العمل لمدة  .أ

 ., المالية والمحاسبةإدارة منظومة الجباية في مجال تقديم الطلب

سنوات على االقل في ادارة طاقم موظفين بمسؤولية وتبعية  3صاحب تجربة ادارية  .ب

 مباشرة.

 :متطلبات اضافيه

 لغات: معرفة اللغة العربية والعبرية بمستوى عال. 



 OFFICEحاسوب: معرفة والعمل ببرامج 

 :خاصةميزات عمل م

 عمل مع جمهور. 

 القدرة والسيطرة على معطيات معقدة. 

 .لمحاسب البلدية التبعية:

 تقدم الطلبات في مكتب سكرتير البلدية والموارد البشرية تشمل:   

 جميع الشهادات والمستندات الرسمية بشأن هذه الوظيفة. .1
 السيرة الذاتية. .2
تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية )الذكور(, ارفاق مصادقة من الشرطة على عدم وجود  .3

 حسب ما يمليه القانون.
 .2019-8-7االربعاء  اخر موعد لتقديم الطلبات يوم .4
          

 مالحظة: 

 ُكتبت المناقصة بلغة الُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد. •

  

 مع فائق االحترام

 د. سمير صبحي 

 رئيس البلدية

 

 


