ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מנהל ומשאבי אנוש

משא"ן 04238517 :

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על הליכים פומביים לגיוס עובדים למאגרי עובדים
שמספרם  7 /7 /2017לתקופת הבחירות

המסמך שלהלן כולל את הנוסח המלא והמחייב של תיאור התפקיד ,דרישות סף מחייבות של
המשר ה  , -דרישות נוספות רצויות ,כישורים אישיים ,הערות והנחיות מפורטות בדבר אופן הגשת
המועמדות.
טופס "הגשת המועמדות למשרה פנויה בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת" ,זמין באתר הוועדה
www.bechirot.gov.il
הטופס הינו חלק בלתי נפרד מן המסמכים אותם יש להגיש .
יש להקפיד על הגשת המועמדות בצירוף כל המסמכים המבוקשים (לרבות טופס הבקשה) ,לאגף
משאבי אנוש (הון אנושי) בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת .
המועד האחרון להגשת מועמדות יום חמישי  21בדצמבר  , 2017ג' בטבת תשע"ח בשעה . 12:00
לא תתקבל נה הצע ו ת שיוגשו לאחר מועד זה .
תואר המשרה :מרכז קניינות
שם המחלקה  :המרכז המבצעי הלוגיסטי
מתח דרגות  41 - 42 :מח"ר 20 - 21 /מינהלי
מקום עבודה  :אזור התעשייה חבל מודיעין
סוג העסקה  :במהלך תקופת הבחירות בהעסקה תקנית ,תתכן העסקת מועמד מתאים מבין המועמדים
שיועסק עפ"י שעות בתקופה שבין בחירות לבחירות ,בכפוף לנהלי העבודה בוועדה.
חלקיות המשרה  :במהלך מערכת הבחירות לכנסת ולאחריה (כ  5-חודשים) משרה מלאה  ,עבודה
ממושכת ואינטנסיבית מעבר לשעות העבודה המקובלות .

תיאור המשרה:
קניין במערכת רוחבית כוללת למשרדי הממשלה (מרכב"ה) ,המבצע פעולות רכש לרבות הזמנות
ותשלומים ,במודול הלוגיסטי במרכב"ה.
רישום ההזמנות במרכב"ה בהתאם לחוק ותקנות חובת המכרזים ,הוראות התכ"ם ,חוזים והסכמים,
מכרזים מרכזיים ,תעריפי החשב הכללי והחלטות ועדת המכרזים ,והכל בהתאם להנחיות הממונה.
ביצוע הליכי תיחור בכל הקשור לרכש שבאחריות הממ"ל ,על פי הצורך.
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ביצוע סריקה וארכוב כל המסמכים הרלוונטיים לכל הפעולות המתבצעות במערכת מרכב"ה לרבות
הזמנות ,תשלומים וניהול מלאי ומצאי בהתאם להוראות הממונה.
ביצוע תיעוד ותחזוקה של נתוני הציוד במערכת מרכב"ה.
ביצוע ,הקמה ,שינוי והנפקת עצי מוצר בהתאם להוראות הממונה.
רישום תשלומים במרכב"ה ,לאחר בדיקת התאמתם להזמנות ,וידוא קבלת הציוד בתעודת המשלוח.
תיוק ההזמנות במרכב"ה ובתיקי נייר ,לרבות ההזמנות החתומות ,ההסכמים ,החלטות ועדת המכרזים
או המכרז המרכזי ,הצעות המחיר ,ערבויות וכל מסמך אחר רלוונטי ,הכל לפי העניין ,והנחיות חשבת
הוועדה.
ביצוע משימות על פי סדרי עדיפויות ,הכל בהתאם להנחיות הממונה.
ביצוע מטלות נוספות בתחומי הפעולה השונים והמגוונים של הוועדה ,בהתאם לצורך ולהוראות הממונה.
דרישות התפקיד
השכלה:
השכלה אקדמית ,תואר ראשון ,באחד מן התחומים הבאים :הנדסת תעשייה וניהול ,כלכלה ,מינהל
עסקים או לוגיסטיקה או הנדסאי/טכנאי מוסמך הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים.
לחילופין ,השכלה אקדמית  ,תואר ראשון ,ו/או השכלה תיכונית בעל  10שנות ניסיון בתחום העיסוק של
המשרה ובוגר קורס מקצועי בתחום הרכש בהיקף של  100שעות לימוד לפחות.
ניסיון
לבעלי תואר ראשון – ניסיון של  5שנים בתחום העיסוק של המשרה.
לבעלי תואר שני – ניסיון של  4שנים בתחום העיסוק של המשרה .
להנדסאים – ניסיון של  6שנים בתחום העיסוק של המשרה.
לטכנאים – ניסיון של  7שנים בתחום העיסוק של המשרה.
לבעלי השכלה תיכונית –  10שנות ניסיון בתחום העיסוק של המשרה.
דרישות נוספות :
ניסיון מוכח בעבודה כקניין במערכות  SAPבתחום הקניינות ,לוגיסטיקה ,במודול רכש ( .) MM
כושר ניהול מו"מ עם גורמים שונים.
עצמאות ויוזמה בביצוע התפקיד.
הכרת החוקים ,התקנות ההוראות והנהלים הקשורים לתפקיד ,לרבות תקנות חובת המ כר זים ,הוראות
התכ"מ והחשכ"ל ומכרזי החשב הכללי.
ידע מעשי ביישומים מורכבים בגיליונות אלקטרוניים.
ידע בתחום הרכש.
ידע בתחום ניהול מחסן ,מלאי ומצאי.
יכולת עבודה בתנאי לחץ לשם עמידה ביעדים ובלוחות הזמנים.
יכולת עבודה בשעות לא שגרתיות.
בתקופת בחירות ,ה עבודה ממושכת ואינטנסיבית ,מעבר לשעות העבודה המקובלות ,לרבות ימי
שישי ,לפי הצורך.
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סיווג פעילות מפלגתית
לא ימונה לעובד הוועדה המרכזית ,מי שיש לו זיקה אישית או עסקית למפלגה או לגורם בכיר
בה ,מי שעוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית ,חבר מפלגה ,או מי שעסק בפעילות
כאמור או היה חבר במפלגה בחמש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות.
עובד הוועדה במרכזית לא יעסוק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה
לעניין זה.
לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פוליטי ,או הבעת עמדה פומבית בעניינים

א.

פוליטיים כשלעצמן ,כפעילות פוליטית.
מי שלא שילם דמי חבר למפלגה ולא השתתף בפעילות במוסדותיה ,לא יראוהו כחבר מפלגה.

ב.

הערה:
הוועדה תהיה רשאית לבחון את המועמדים למשרה במבחני התאמה מקצועיים כפי שתקבע.
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