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 כ' טבת, תשפ"א
 2021ינואר,  4

 
 118/2020פומבי -מכרז פנימי

 מזכיר/ה חווה אקולוגית מודיעין
 

 תיאור התפקיד: 
 ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודה בחווה ולהנחיות מנהל/ת בית הספר.ביצוע עבודות מזכירות 

 
 :עיקרי התפקיד

 ריכוז העבודה האדמיניסטרטיבית בחווה.  -
 ניהול תיקי עובדי החווה. -
 רישום תלמידים לפעילויות השונות. -
 אחריות על רכש ועבודה מול ספקים. -
 ניהול מסמכים ודואר בחווה. -
 לחווה )טלפוני ואינטרנטי(.מתן מענה לפניות הקשורות  -
 החווה. ניהול הפעילות של מנהל -
תפעול פרויקטים ייחודיים: תכנון והכנת התשתית לפרויקטים מנהלתיים ייחודיים המתקיימים בשטח  -

 החווה.
 ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בחווה. -
 .אחריות על מחסני החווה -
 כל פעולה אחרת ונוספת שתוגדר ע"י מנהל החווה.  -

 
 *הבהרה: פירוט המשימות יינתנו לאחר המכרז.

 
 :התפקידדרישות 

 . ניסיון בתחום עיסוק המשרה  א.
 יעילות, סדר וארגון.  ב.
 יכולת עבודה רוחבית ורב תחומית.  ג.
 אנגלית ברמה טובה. .ד
 תודעת שירות גבוהה.  .ה

 
 תנאי סף:

 :והשכלהידע  
 

 השכלה תיכונית מלאה )רצוי תעודת בגרות(.
 

 :דרישות נוספות
 –היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  -

2001. 
 

 

 ניסיון מקצועי:
 יתרון. –ניסיון מוכח ומוצלח בעבודה במזכירות ומתן שירות  -
 יתרון. – C.R.Mותוכנת  Excel ,Word ,Power Pointשליטה בתוכנת אופיס:  -

 
 חשוב לציין ולהדגיש כי מזכירת החווה עובדת במבנה יביל, ללא חימום בחורף וללא קירור בקיץ :**הבהרה 

 והתנאים הפיזיים ספרטניים במידה רבה.
 מטר מהמשרד, החשמל בחווה  80 -ונמצאים במרחק של כ כמו כן, השירותים הינם שירותי קומפוסט

 סולארי ועל כן נדרשת משמעת חשמל )אין קומקום חשמלי, או תנור חשמל וכיו"ב( הינו
 

 גבוהה. מהעברית בר - שפות
 

 

 כישורים אישיים:
 אמינות ומהימנות אישית, סדר וניקיון, שקדנות, כושר התמדה. - 
 שירותיות. -
 ולטפח יחסים בינאישיים, כושר התבטאות בכתב ובע"פ.כושר לקיים  -
 קפדנות ודיוק בביצוע. -
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 מינהלי – דירוג
 

 /לפי מסלול קידום לעובדי הרשות המקומית.9-7דרגות: מתח 
 

 %100  היקף משרה:
 

 למנהל החווה האקלוגית. כפיפות:

 :הערות
כן, -והמלצות ממעסיקים קודמים. כמולפנייה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף  -

יש לצרף קו"ח )כולל דרכי תקשורת(, קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי 
והניהולי של המועמד והשאלון המצורף. בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה 

 לדיון בפני וועדת הבוחנים.
רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להיבחן וועדת המכרזים  -

 במבחני התאמה, במסגרת הגופים העוסקים בכך.
לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  -

עמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות על המו-(2011באפריל  5ביום א' בניסן התשע"א,  2/2011
בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת 

 כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.
/ענייניה מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו -

בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של  ;האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה
 משרד הפנים.  

לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם.  -
לצורך מידע ו/או המלצה,  במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים

 תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.
הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון. המועמדים  –יערך מיון ראשוני בין המועמדים  -

 שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים.
אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו העירייה  -

 של מכרז זה.
 העירייה שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה. -

 
 .מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על הסף 

 המועמדות:אופן הגשת 
 

 

 
  

 * מתאים לנשים וגברים כאחד.

 . WWW.MODIIN.MUNI.ILטפסי מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה 
 3 בארבעה עותקים )מקור +יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד 

, 1סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן , וזאת במעטפה עותקים(
. לא תתקבל מועמדות שתשלח 15:00 -08:30ה' בין השעות  -מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'

 בדואר, דוא"ל, פקס.
 נתקבל )תאריך ושעה(. יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת

 
 12:00 –בשעה  18.1.2021מועד אחרון להגשת מועמדות  

 

http://www.modiin.muni.il/

