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 משרה %06 – עמותהל כספיםת /ה  מנהל/רושד

 
  תיאור התפקיד:

 

 ועובדי מחלקת כספים עמותהשל הך הכספים ניהול מער 

 .ניהול תזרים מזומנים, כולל התנהלות מול הבנקים וספקים 

 .מעקב אחרי ביצוע התקציב  

  בתחילת שנה( עמותהאיסוף והכנת נתונים לצורך בניית תקציב האחריות על( 

  של מנהלי התחומים הן בהכנת תקציב שנתי והן בשוטףליווי כספי 

 תמחור פרויקטים שונים 

 מטעם החברה כספי  מפקח מולו מול רואה החשבון החיצוני הכנת דו"חות כספיים תקופתיים
 .למתנסים

 דשיים, תלת והכנת דיווחים ונתונים כספיים מתואמים )מאזן בוחן ודו"ח בקרה תקציבית( ח
למתנסים מול נהלי העבודה של החברה   חודשיים ושנתיים בהתאם לדרישת המנהל ועפ"י

 כספי מחוזי. מפקח

 חסות לתחום החשבונאות, תקציב ושכר.יאחריות למערכות הממוחשבות המתי  

  וביצוע  באופן שוטף, מידי חודש בחודשו עמותהרישום הנהלת החשבונות של הפיקוח על
  :גוןכ הנהלת החשבונותעל  בקרות שוטפות

 תקציב מול ביצוע 
 חשבוניות ספקים  
 דפי בנקים  
 הכנה ורישום שיקים לתשלום ו/או העברות בנקאיות  
 )רישום קבלות מגבייה )במידה ואין תוכנה  
 רישום פקודות שכר  
 רישום מסמכים למקורות מתקצבים  
 .)מעקב אחר חייבים )מוסדות ופרטיים 
  ההכנסות של הארגוןמעקב אחר מערכת 
 מעקב אחר מערכת רכש 

 

 ור רוהגשתן לאשהמופקים ע"י הנהלת החשבונות חשבונות ופקודות תשלום ה ואישור בדיק
  המנהל.

  התאמות, בירורים ומתן דיווחים לבנקים, ספקים, קופות ומוסדות פיקוח ואחריות על ביצוע
  קשר כספי. עמותהעימם יש ל

  עמותההכנסה ובביטוח הלאומי בנושא ניכויים וחובות הביצוע שוטף של ברורים במס.  

 .התאמת בנק שוטפת  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  כפיפות:
 
 )כפיפות מקצועית( כספי מפקח+ הארגון לכ"מנ 

 
   :דרישות התפקיד 

 רואה חשבון 
 (.חל"צבעבודה עם  ןניסיו)רצוי  בתפקיד דומה ןניסיו  

  ובתוכנות באקסל שליטה מלאהOffice. 

 יוזמה ונכונות לקבלת אחריות. /תבעל  

 .הכרת מערכת ממוחשבת להנה"ח כפולה )רצוי "חשבשבת"(, תקציב ושכר  

 .יכולת עבודה בצוות, חריצות, דייקנות וראש גדול 
 יחסי אנוש טובים 

 יתרון להכרות עם מועצות אזוריות 

 06% רק פניות מתאימות ייענומשרה , 
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