לשכת מנכ"ל המועצה
31/10/2021

קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם
מועצה אזורית חבל מודיעין מבקשת לקבל הצעות של מועמדים תושבי המועצה המעוניינים לכהן כנציגי ציבור
בוועדת בחינה למכרזי כוח אדם ברשות.
ביום  1.5.21נכנסו לתוקף תקנות חדשות לקבלת עובדים ברשויות המקומיות ,אשר מטרתן היא הגברת
השקיפות ויצירת הסדר אחיד בתהליכי קבלת עובדים במועצות ובעיריות .נציג ציבור הוא בעל זכות הצבעה
בוועדות בחינה לבחירת עובדי המועצה ותפקידו לקחת חלק בראיונות ,התרשמות מהמועמדים וסיוע בבחירת
המועמד הראוי ביותר.
אינם רשאים להגיש מועמדות:
.1
.2
.3
.4

עובד הרשות המקומית או חבר מועצת הרשות שטרם חלפו שישה חודשים מיום סיום כהונתו.
אדם שנכלל ברשימת נציגי הציבור של הרשות המקומית במשך ארבע שנים ברציפות וטרם חלפה שנה
מיום סיום כהונתו.
אדם שיש לו זיקה אישית ,פוליטית או כלכלית לראש המועצה או לעובד באחת מ 2-הדרגות הגבוהות
במועצה (אחד מהעובדים הסטטוטוריים או מנהלי האגפים במועצה).
אדם שתפקידו כנציג ציבור עלול להעמידו בניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדת הבחינה לבין עניין
אישי אחר או תפקיד אחר שלו של קרוביו.

על המועמד למלא שאלון /תצהיר כדין עליו יש לחתום בפני עו"ד ,אותו ניתן לקבל במשרדי משאבי אנוש
במועצה ( ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצה).
נחדד כי מדובר בהתנדבות וכי זמינות המועמדים נדרשת בשעות הבוקר ועד הצהריים ( .)08:00-16:00
מועמדים העונים על הדרישות ואשר יימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של מועצה אזורית חבל
מודיעין יוזמנו לראיון.
המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.
הרשות שומרת לעצמה הזכות שלא למנות אף מועמד על פי שיקול דעתה הבלעדי.
את ההצעות יש להגיש בכתב בצירוף קו"ח ,שאלון למועמד ואסמכתאות לאגף משאבי אנוש במועצה ,במייל:
sarablum@modiin-region.muni.il
מועד אחרון להגשה 30.11.2021
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