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מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה
לעיריית גבעת שמואל דרוש/ה מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה.
תיאור התפקיד:
ניהול הרכש ברשות מקומית (לרבות רכישת טובין ,אחסנתם ,הספקתם ,שמירה עליהם
וקביעת רמת המלאי) ,תוך תיאום בין הצרכים לבין התקציב .אחריות על כלל תהליכי הרכש
והאספקה.
אחריות על חוזים והתקשרויות מול ספקים ונותני שירותים ,ניהול משא ומתן ואינוונטר .ניהול
מערכת הרכש הממוחשבת .הקמה ואחזקת מערכת מידע של כלל הפריטים הנרכשים כולל
אחריות למוצר.
כישורים:
 ידע בתחום הרכש והאספקה (ציוד ,ריהוט ,מיזוג ,ציוד מכני וכדומה).
 ניסיון בניהול משא ומתן עם ספקים וקבלנים.
 יכולת בדיקת הצעות מחיר.
 ידע ויכולת להרחבת מאגר ספקים בתחומים שונים.
 ידע טכני בסיסי בתחומים רבים.
 יכולת ניהול פרטים רבים וסגירת טיפול מהזמנה עד אספקה לאתר.
 יכולת להגדיר מפרטים לציוד וריהוט ,ובניית מכרז וכתבי כמויות לציוד וריהוט.
דרישות התפקיד
 בעל/ת תואר ראשון או השכלה תורנית עם ניסיון מקצועי של  5שנים לפחות ,במהלך
 7השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז בתחום הרכש,
הלוגיסטיקה ואמרכלות ,ו/או תעודת הנדסאי/ת עם ניסיון מקצועי של  6שנים לפחות
במהלך  7השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז בתחום
הרכש ,הלוגיסטיקה ואמרכלות ו/או טכנאי/ת עם ניסיון מקצועי של  7שנים לפחות
במהלך  7השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז בתחום
הרכש ,הלוגיסטיקה ואמרכלות.
 בעל/ת תואר ראשון בכלכלה -יתרון
 ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה במשך שלוש שנים לפחות.
 היכרות עם תוכנות אופיס ותוכנות רכש.
 אסרטיביות ,דינמיות ,אחריות ,ראש גדול.
 יכולת עבודה בלחץ.
 יחסי אנוש מעולים.
היקף משרה 100% :משרה.
כפיפות :גזבר/מנכ"ל
שכר :שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.
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קורות חיים בצירוף תעודות השכלה ,המלצות ושאלון אישי יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל
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ייענו רק מועמדים/ות העונים/ות לדרישות התפקיד.
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עיריית גבעת שמואל
תאריך__________:
שאלון אישי
 .1פרטים אישיים
שם משפחה

שם פרטי

מס' זהות

שם האב

שם קודם

תאריך לידה

ארץ לידה

תאריך עליה

כתובת

מין
זכר

שם האם

טלפון

נקבה

 .2פרטי משפחה ( ילדים מתחת לגיל ) 18
מעמד אישי
ר

שם בן  /בת הזוג

מקום עבודה  +טלפון ( בן /
בת הזוג )

מס' זהות

נ

שם הילד

)2

)1

)4

)3

)6

)5

תאריך לידה

תעודת זהות

 .3השכלה
יסודית

תיכונית

השתלמות  /קורסים

גבוהה

שם
ביה"ס
מס'
שנות
לימוד
מקצוע
 /מגמה

 .4שרות בצה"ל ושרות לאומי
מתאריך

עד תאריך

דרגה

פרופיל

עיריית גבעת שמואל
סדיר  /שרות לאומי
קבע
הסיבה :

אי שירות
מספר אישי

 .5מקומות עבודה קודמים
תאריך תחילת העבודה

המעביד

תאריך הפסקת העבודה

סיבת הפסקת העבודה

 .6קשר של המועמד או של קרוב משפחתו לעובד או נבחר ציבור בעירייה
6.1

האם יש לך קרבת משפחה לעובד עיריית גבעת שמואל? כן/לא

אם כן – מה שמו __________________:ומה תפקידו
בעירייה_________________________
 6.2האם יש לך קרבת משפחה לאחד מנבחרי הציבור (חברי מועצה ,ראש העיר,
סגניו)? כן/לא
אם כן ,מה
שמו_____________________________________________________:
לעניין שאלון זה קרוב משפחה יחשב " -קרוב משפחה" – בן זוג ,הורה ,בן,
בת ובני זוגם ,אח או אחות וילדיהם ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,חותן ,חותנת,
חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד או נכדה ,לרבות חורג או מאומץ.
 .7קשר לפעילות עיריית גבעת שמואל
האם יש או היו לך או לקרוב משפחה שלך או גוף שאת/ה בעל/ת עניין בו זיקה או קשר
שלא כאזרח/ית המקבל/ת שרות ,לפעילות עיריית גבעת שמואל בחוזה או במתן
שירותים בכל דרך שהיא לרבות זיקה או קשר לתאגידים או גופים אחרים שעיריית גבעת
שמואל קשורה אליהם? כן/לא
יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחיים ולזיקות וקשרים ב 4-השנים האחרונות ,ולציין כל
זיקה או קשר באופן מפורט .
"בעל עניין/ת" בגוף – לרבות מי שיש לו/ה אחזקות בגוף ו/או מכהן/ת כדירקטור/ית או
בגופים מקבילים בו ו/או עובד/ת ו/או מייצגת אותו ו/או יועץ/ת חיצוני/ת לו.
אם כן ,פרט/י
_______________________________________________________

עיריית גבעת שמואל
_______________________________________________________
 .8תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים שלך או של קרובייך שעלולים להעמיד אותך
בניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת:
האם ידוע לך על תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים אחרים של קרובייך לרבות חברים
ושותפים עסקיים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו
את/ה מועמד/ת :כן/לא
אם כן-נא
לפרט_________________________________________________________:
נא להתייחס בסעיף זה גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
חתימת המועמד/ת ________________________

