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 ח"תשע תשרי ז"כ 

 

 כרז פנימי לתפקיד מבקר פנימי ב"צוות"מ
 

 

  תיאור התפקיד:
 

 .1992-ק הביקורת הפנימית, התשנ"במבקר הפנים יפעל על פי חו
 

  "המבקר כפוף ליו"ר "צוות 

  "יבקר את המערך הכספי של "צוות 

  יבקר את תקינות הפעולות ב"צוות", טוהר המידות, שמירה על ציוד, חיסכון
 והתייעלות 

  יכין תוכנית ביקורת שנתית 

 ה הארצית ידווח באמצעות יו"ר "צוות" להנהל          

 יציג את דוחות הביקורת שהכין באופן ווועדת הביקורת הארצית ידווח ל
 שוטף בישיבות הוועדה 

  הנהלת "צוות" רשאית לבקש ממבקר הפנים לבקר נושאים מסוימים
 במוסדות "צוות" השונים, ולהביא בפניה את ממצאיו 

 ןותיעודחברים הטפל בפניות יישמש כנציב קבילות החברים ו. 
 

 דרישות התפקיד וכישורים נדרשים: 

 "חבר/ה בארגון "צוות.  

  עליו להיות יחיד )לא 1992 -בהתאם לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב ,
  .חברה(, תושב הארץ, שלא הורשע בעבירה שיש עמה קלון

  ד או ותואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או עבעל"
  .רו"ח

  שנתיים לפחות בעבודת ביקורת )רצוי בארגונים ציבוריים(ניסיון של בעל.  

  בעל הסמכתCTA ,–  .יתרון 

 ת ותוכנ - מחשב מיומנות בעבודה עם יישומיoffice ,CRM – יתרון.  

 יחסי אנוש טובים.  

 כושר הבעה בכתב ובעל פה.  

 שיון נהיגה ובעל רכב.יר 
 

 על פי הסכם עבודה בחוזה אישי. :תנאי שכר
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בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות למטה "צוות",  בלבד,בכתב מועמדים יפנו 
ברק -)"בית סלע"( בני 14"צוות", רחוב ברוך הירש  :בכתובת ,עבור מנכ"ל "צוות"

 עבור מכרז המבקר הפנימי בארגון "צוות".על גבי המעטפה נא לציין:  .5120206

 

 .2017נובמבר  16  :המועד האחרון להגשת מועמדות

 :הערות
 ון "צוות" שומר לעצמו את הזכות לשלוח מועמדים סופיים למבחני התאמה.ארג

חבר באחד ממוסדות הארגון לא יוכל להציג מועמדותו להתקבל כעובד קבוע בשכר 
 בתקנון הארגון(, אלא אם התפטר קודם מתפקידו בארגון. 21)ס' 

 
 
 דן נדיב                
 מנכ"ל "צוות"           


