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מכרז פנימי מס' 1/2010
חשב/ת -בית הספר לתלמידים מחו"ל

תאור התפקיד:
• תכנון המשאבים הכספיים של בית הספר ,כולל הכנת תקציב לבית הספר ותקציבים לתכניות ופרויקטים מיוחדים.
• טיפול בניהול הכספי והתקציבי של ביה"ס.
• מתן יעוץ מקצועי להנהלת ביה"ס.
• פיקוח שוטף אחרי שימוש בתקציב ביה"ס – הכנסות כנגד הוצאות מגורמים חוץ ופנים אוניברסיטאיים.
• אחריות למערכות הכספיות והתקציביות של ביה"ס תחזוקתן ופיתוחן.
• ריכוז הקשר בנושאים כספיים מול אגף הכספים ,הנהלת המעונות וגורמים פנים וחוץ אוניברסיטאיים נוספים.
• עריכת מאזנים ודו"חות כספיים.
• אחריות למערך שכר הלימוד וגבייתו מכלל התלמידים ,לרבות שכר הלימוד הנגבה ע"י נציגי ביה"ס בחו"ל.
• ריכוז וטיפול בנושאים הכספיים הכרוכים בשיבוץ תלמידי בית הספר במעונות.
• קיום קשר שוטף וניהול מו"מ עם גורמי פנים וחוץ אוניברסיטאיים כולל גורמים בחו"ל בנושאי שכר לימוד ,העברות כספים,
תשלומים ודיווחים.
• אחריות כספית על רכישות ביה"ס ותשלום לספקים וגורמי פנים.
• ריכוז הטיפול בקרנות ובמלגות.
דרישות התפקיד:
• תואר ראשון בכלכלה  /מינהל עסקים /חשבונאות
• ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה בתחום מערכות כספים .עדיפות תינתן לבעלי ניסיון רב יותר.
• ידע מעמיק בנושא מערכות מידע ממוחשבות ויכולת הפעלת תוכנות שונות בתחום המקצועי.
• שליטה טובה מאוד בתוכנת  Excelובתוכנות  Officeאחרות כולל התמצאות באינטרנט.
• הכרות עם מבנה השכר באוניברסיטה.
• ידיעת השפה העברית על בוריה ואנגלית ברמה טובה מאוד )ידיעת שפות נוספות – יתרון(.
• יכולת ניהול צוות עובדים.
• כושר ניהול מו"מ.
• יוזמה ,אחריות ותודעת שירות גבוהה.
• יחסי אנוש טובים.
תקן 38-41 :בדירוג המח"ר
•
•
•
•
•
•

הערות:
למכרז הנ"ל רשאים/ות להגיש מועמדות עובדים/ות בעלי מינוי קבוע באוניברסיטה ו/או המועסקים במינוי ארעי/חוזה
 3שנים לפחות בסמוך למועד פרסום המכרז.
לתפקיד הנ"ל רשאים להגיש מועמדות גם בעלי תואר אקדמי אחר ,נסיון של  8שנים בתחום הכספים סמוך למועד
המכרז וותק של  5שנות עבודה באוניברסיטה.
להגשת מועמדות נא לפנות באמצעות טופס "הגשת מועמדות למכרז" )טופס  ( 024הנמצא באתר אגף משאבי אנוש.
לפרטים ניתן לפנות לעוזר בכיר לגיוס ארגון ותקן במספר טלפון .82711
יש לצרף קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה.
המועמדים לתפקיד יתבקשו לעבור בחינה באנגלית ברמה הנדרשת לתפקיד טרם התכנסותה של ועדת המכרז.
המועד האחרון להגשת בקשות 7/2/10 :כג בשבט תש"ע.

