מכרז פומבי
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י"ד חשון תשע"ט

בהתאם לסעיף  41לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,תשל"ז ,1976-מכריזה בזה המועצה
האזורית זבולון ,על משרה פנויה כדלקמן:
המכרז מנוסח בלשון זכר ,אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

יועץ משפטי למועצה האזורית זבולון ולוועדה המקומית

תאור המשרה:
שיעור המשרה.100% :
דירוג :תפקיד סטטוטורי בשכר בכירים ,כפוף לאישור משרד הפנים.
כפיפות :ראש המועצה.
תאור התפקיד :היועץ המשפטי של המועצה והוועדה המקומית זבולון .אחראי/ת על:
 ניהול והפעלת השירות המשפטי למועצה ווועדותיה.
 לייצוג המועצה וכל הגופים הקשורים בה בבתי משפט לכל דרגותיהם כולל בוררויות.
 מתן יעוץ משפטי לראש המועצה ,לסגניו ,לוועדות המועצה ,ליחידות המועצה ולגופים הקשורים בה.
 עריכת חוזים וניסוח משפטי למסמכי המועצה והוועדה המקומית.
 פעולות התביעה של המועצה האזורית והוועדה המקומית זבולון בעבירות על החיקוקים שהמועצה/וועדה
מוסמכת לאכפם.
 ייזום וטיפול בפעולות חקיקה מקומיות.
 קשר שוטף עם משרדי הממשלה בנושאים משפטיים ובנושאי חקיקה.
 הכנת תכנית עבודה ותקציב שוטף לפעילות המשפטית.
 שותפות בצוות הניהול הכללי של המועצה.
 הפעלת צוות עובדים ממחלקות קשורות (פיקוח תכנון ובניה ,פיקוח עירוני וכדומה).
תנאי סף למילוי התפקיד:
 השכלה :בעל תואר אקדמי מוכר במשפטים.
 בעל רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.
 היועץ המשפטי יחוייב לסיים בהצלחה קורס יועצים משפטיים ברשויות המקומיות לא יאוחר משנתיים
מיום מינויו .עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.
 ניסיון תעסוקתי מצטבר של לפחות שבע שנים בתחום המשפט האזרחי ,מינהלי ,מוניציפאלי ,פלילי ,תכנון
ובניה.
 ניסיון בהופעות בבתי משפט.
 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
כישורים נוספים:
 אמינות  ,חריצות ,תקשורת בין אישית מעולה ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,כושר למידה ,כושר התבטאות
בכתב ובע"פ ,כושר ניהול מו"מ ויכולת ייצוג המועצה בפני גורמים חיצוניים ויכולת השתלבות בצוות
המועצה.
 הכרות בעבודה עם משרדי הממשלה הרלבנטיים  -יתרון.
 שפות :נדרשת ידיעת עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
 יישומי מחשב :הכרות עם תוכנות אופיס ,יישומי מחשב ייעודים בתחום המשפטים ושימוש באינטרנט.
 בתנאים שווים תינתן עדיפות לתושבי המועצה האזורית זבולון.
הצעות מועמדות בצירוף תעודות השכלה ,ניסיון וקורות חיים יש לשלוח לידי מזכיר המועצה האזורית זבולון,
ארז ארד ,לכתובת מייל ,ovdim.zvulun@gmail.com :או לפקס ,04-8478128 :עד תאריך .30.11.2018
דב ישורון
ראש המועצה
מועצה אזורית זבולון

