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 5/2019-כרז מס' מ

 גבייה רכז/ת דרוש/ה
 

 נפת אשקלון. -באיגוד ערים לאיכות הסביבה  גבייה רכז/ת :המשרה תואר     

 הסכם קיבוצי או חוזה אישי בהתאם לאישור משרד הפנים. :דרגת המשרה ודירוגה      

 .משרהחצי  :היקף העסקה      

 התפקיד:תיאור 
 האכיפה הסביבתית.מערך והסביבתי  המרכז החינוכישל ניהול הגבייה  •
 ההכנסות של מערך הגבייה.וריכוז ניהול  •
 איגוד בתחום הגבייה.ההוצאה לפועל של מדיניות  •

 .איגודהסיוע בגיבוש מדיניות הגבייה של  •
 יזום ויישום של שיטות מתקדמות.מתן שירות יעיל ואיכותי במערכת הגבייה לקהל הפונים לרבות קידום  •
ניהול מערך האכיפה המנהלי והמשפטי, פיקוח ובקרה על תהליכי עבודה באכיפת הגבייה, עריכת דו"חות תקופתיים  •

 וניתוח מגמות.
 מתן חוות דעת בתחום ניהול הגבייה, הגברת הפיקוח והאכיפה על התחום. •
 ומחיקת חובות. הכנת תיקים לחובות מסופקים וניהול תהליכי הסדר פשרה •
 גבייה ומעקב לשיטות גבייה שונים כגון: סליקה בנקאית )אשראי(, העברה בנקאית ותשלומים באמצעות הבנקים. •

 קיום ממשקי עבודה מול הנהלת חשבונות וכל גורם אחר הקשור לתחום הגבייה. •
 וכל גורם הקשור לתחום הגבייה. , רו"ח של האיגוד, יועצים משפטייםעבודה שוטפת מול הנהלת חשבונות •
 של המרכז החינוכי. תסיוע בהטמעת מערכת הנהלת חשבונות באמצעות תוכנת חשבשבת והחנות הווירטואלי •
 ביצוע מטלות נוספות על פי דרישת המנכ"לית ובהתאם לצורכי האיגוד. •

 
 דרישות המשרה:   

  . 3, תינתן עדיפות לסוג 2תעודת הנהלת חשבנות סוג  השכלה: •
בתחומים הבאים:  במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה שנרכשבעל/ת תואר אקדמאי תינתן עדיפות ל

 .וניהול כלכלה, חשבונאות, מנהל עסקים
 ה.שנות ניסיון בתחום הגביי 3ניסיון מקצועי:  •
 דרישות נוספות:  •

תקשורת בינאישית ויחסי אנוש ברמה גבוהה, ייצוגיות, אחראיות ויוזמה,  כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמה גבוהה,
 דוחות.יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת ויכולת להבין ולבקר תודעת שירות גבוהה, 

 משימתיות, דייקנות והקפדה בפרטים, סדר וארגון, מקצועיות בתחום ואמינות ומהימנות אישית.
 חובה. –רישיון נהיגה 

 
 לית האיגוד לאיכות הסביבה נפת אשקלון והנהלת האיגוד.: מנכ"כפיפות 

 
מועמד העונה על הדרישות הנ"ל מוזמן לפנות בכתב למשרדי האיגוד בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה 

בקשות למכרז יש להגיש בדוא"ל  .a.org.il-www.eוניסיון בעבודה ושאלון למועמד הנמצא באתר האיגוד שכתובתו:  
 7826302, אשקלון מיקוד 2או למשרדי האיגוד בכתובת: רחוב עלית הנוער  a.org.il-sagit@eלכתובת: 

 ט"ו  באלול תשע"ט – 15.09.19לא יאוחר מתאריך 
 
 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
 
 

 ,בכבוד רב                 
 

 מנכ"לית , מיטל אמיתי       
 איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון       
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