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 מכרז לאיתור מועמד למשרת רכז/ת גיוס ובקרת עובדים 

   ם.ת רכז/ת גיוס ובקרת עובדימכריזה בזה על איתור מועמד/ת למשרהחברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ 
  

 עובדים לצהרוני גני ילדיםרכז/ת גיוס ובקרת תואר המשרה: 

 100%: היקף המשרה

 או מי מטעמו מנכ"ל החברה: כפיפות

 תחומי אחריות:
 רכז/ת יהיה אמון על התחומים הבאים בחברה:

 :ניהול תהליכי איתור, מיון וגיוס של מטפלות/ים .1
 איתור וחיזוי הצרכים ואפיון דרישות התפקיד; (א
 וראיונות;ביצוע תהליכי מיון למועמדים, בדיקות רקע  (ב
 ניהול מאגר מועמדים ממוחשב; (ג

 ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים: .2
 וחתימת הסכם העסקה במחלקת משאבי אנוש של החברה;עובד בפתיחת תיק  חדשים עובדיםליווי  .3
 שיבוץ מטפלים/ות בצהרונים; תיאום ומציאת מחליפות בהיעדר מטפל/ת; .4
 טיפול ברווחת העובדים; .5
 לעובדים/ות;כה מקצועית ותמיניהול מערך הדרכה  .6
 :ניהול מערך דיווחי הנוכחות של העובדים/ות .7

 הדרכה בנוגע לדיווחי נוכחות; (א
 בקרה אחר דיווחי נוכחות; (ב
 ניהול רישום של חופשות לרבות חופשת מחלה וחופשות לידה; (ג

 :טיפול בסיום העסקת עובדים/ות .8
 נכ"ל החברה;הכנת כל החומר הנדרש המבסס החלטה על סיום העסקה והעברתו אל מ (א
 נוכחות בשימועי עובדים; (ב
 מעקב אחר עובדים המגיעים לגיל פרישה; (ג

 פיקוח ובקרה על העובדים באופן ישיר ובאמצעות קבלת דיווחי הממונים, לרבות שמירה על תיעוד מסודר; .9
 

 מאפייני התפקיד:


סדר וארגון 
 ניתוח וקבלת החלטותיכולת 
 שעות בלתי שגרתיותגם בעבודה 

 
 

 השכלה: 
 

בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה  -
 להערכת תארים אקדמאיים בחו"ל. 

 או       
 2012לחוק הנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  -

 כמפורט להלן. באותם תחומים, ובעל ניסיון מצקועי
 או

 תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל             
 או 

    18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל              
 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )              
 שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(              

 
 

  :וכישורים ניסיון מקצועי
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באחד או יותר מהתחומים הבאים: משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, ניהול מערך גיוס מיון  שנות ניסיןו 3 -
 וקליטה.

 יכולת להדריך ולהנחות; -
 שר ניהול ותקשורת טובה;וכ -
 .Office ותוכנות ממוחשבת בסביבה בעבודה וניסיון ידע -
 גבוהה שירות ותודעת מצוינים אנוש יחסי, גדול ראש, אמינות, אחריות -
 .יתרון - בניהול צוותניסיון  -

 
 
 

  :כללי
 

אישור משטרה בדבר אי קיום עבר פלילי בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין העסקה כפופה להצגת 
 .2001 –במוסדות מסוימיים תשס"א 

 
 בכפוף לאישור משרד הפנים.

 
 חוזה העסקה יימסר ע"י החברה.

 
 . 11:00עד    09:00פרטים והבהרות ניתן לפנות אל מנהל משאבי אנוש בימים ב' וד' בין השעות  

  12:00בשעה  07/12/2021עד תאריך במסירה אישית בקשות למועמדות בצירוף קורות חיים יש להגיש 

 nisimz@levrh.orgבדוא"ל  או ,ראש העין 10רחוב מרבד הקסמים  בחברהלמשרד  משאבי אנוש 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכה       

 
 ד"ר מאיר צרויה 

 
 מנכ"ל החברה   
 
    

                 
 המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד 

 

 


