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 1/00/06מס'  חיצוני  מכרז  

 לבית ספרא' דרוש0ה  מזכיר0ה  
 %37היקף משרה:  
 (3-/6תעודת מנהלניות   )לבעלי0ות  9  -3דרגה:   דרוג מנהלי    
 (73-/0)לבעלי0ות תעודת מנהלניות     73-79דרגה דרוג מח"ר   

   
 :  תיאור התפקיד

  אחראי/ת לביצוע עבודות בתחום המזכירות, לרבות ניסוח מכתבים והדפסתם, טיפול בדואר נכנס ויוצא, מענה
 לטלפונים, תיאום פגישות  

   רישום תלמידים 

   זימון וקבלת קהל 
  עדכון ובקרת מערכת השעות בביה"ס 
  מרכז/ת הערכות וציונים, הכנת תעודות לתלמידי בית ספר 

   .טיפול  בעניינם של עובדי הוראה ותלמידים מול מערכות משרד החינוך 

 םתפעול פרויקטים ייחודיי 
 בית הספר. טיפול   בתיקי עובדי 

 .ניהול מסמכים ודואר בית הספר 

  לבית הספר.מתן מענה לפניות הקשורות 

 .ניהול הפעילות של מנהל בית הספר 

  'טיפול בכספי בית הספר כולל גביה מהורים, תשלום לספקים וכו 
 ת הגעת גורמים מקצועיים לתיקון תקלות שבר בביה"ס  םמרכז/ת דרישות לרכש וציוד, ומתא/ 

 ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת לבית ספר 
  נוספות בהתאם להוראות הממוניםביצוע עבודות 

 
 :  דרישות תפקיד

 21  ,עדיפות לתעודת שנות לימוד במוסד המוכר ע"י משרד החינוך או שקיבל/ה  הכרה לתעודה ממשרד  החינוך
 בגרות ו/או השכלה אקדמית  

  שנים לפחות בתפקיד מזכיר/ה ו/או ניהול משרד ו/או הנה"ח ו/או בתחום הכספים  3עדיפות לניסיון מקצועי של 

 קפדנות ודיוק בביצוע 

 יחסי אנוש טובים ו/או תקשורת בינאישית טובה 

   )הכרה טובה של תוכנת אופיס )אקסל, וורד, פאור פויינט 
   יכולת עבודה בצוות 
   עברית ברמה גבוהה 
 היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עבריני מין במוסדות מסוימים,  –ום פלילי ריש

 .1002-תשס"א
 

  00-4462506/593מנהלת מחלקת חינוך  – רחל לנצ'נר לגב'  ת ולקבלת פרטים נוספים נא לפנ

 ( 4462533/505-00  )או למחלקת משאבי אנוש  ARAD.MUNI.ILJOBS@לקבלת שאלון מועמדות נא למייל: 

מחלקת משאבי אנוש עד לתאריך: למייל הרשום לעיל או לאת שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר 
 .ובצירוף התעודות הנדרשות  עם ציון מספר המכרז ( 21:00)עד השעה   20/0/1012

 

 פקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.*כל מקום בו מפורט הת

mailto:JOBS@ARAD.MUNI.IL


 

   

 

9951606-08טל.   

9951711-08פקס.   

      
 

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם   0/06** בהתאם לתקנות העיריות,  תשפ"א, 
)חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים מאתיופיה..( אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם 

 המועמדים האחרים. **של 
 
 

 

 


