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בהתאם לסעיף  ,08לצו המועצות המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,התשל"ז  ,1977-מכריזה המועצה
המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

מכרז פנימי  08/2017לתפקיד יועץ משפטי לרשות המקומית
היחידה:
תיאור המשרה
דירוג ודרגת
המשרה
היקף העסקה
כפיפות
תיאור תפקיד:

השירות המשפטי
יועץ משפטי לרשות המקומית
בחוזה בכירים  85%בכפוף לאישור משרד הפנים.
 100%משרה
-

מנהלתית לראש הרשות
בהליכים פלילים היועץ המשפטי מונחה מקצועית על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

הבטחת פעילות הרשות ,עובדיה והמייצגים אותה ,במסגרת החוק ועל פי כל דין עיקרי
התפקיד:
 ייעוץ משפטי ברשות המקומית ומתן חוות דעת משפטיות . ייצוג הרשות בהליכים/נושאים משפטיים. ראש התביעה העירונית. ניהול השירות המשפטי ברשות המקומית.השכלה:
 תואר ראשון במשפטים. היועץ המשפטי יחויב לסיים בהצלחה קורס ליועצים משפטיים ברשויותהמקומיות ,לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו .עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס
כאמור ,ככל שהוא מועסק בחוזה אישי.
דרישות ניסיון
ניסיון מקצועי-
ברשות ברמה ג' – ניסיון מקצועי של  7שנים לפחות בתחום המשפט האזרחי/מינהלי/
מוניציפאלי /פלילי /תכנון ובנייה .יתרון לניסיון בהופעות בבתי משפט .

תנאי סף:

ניסיון ניהולי -
ברשות מקומית ברמה ג' – לא נדרש.
דרישות נוספות
 שפות -בהתאם לצורך יישומי מחשב-היכרות עם תוכנות ה. OFFICE- רישום מקצועי -רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי דין. רישום פלילי -היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קולון. הגבלת כשירות- יועץ משפטי של רשות מקומית לא יכול לשמש במקביל גם כתובע מטעם
הודעה המחוזית של אותו מרחב תכנון.
 יועץ משפטי של אחת מהרשויות המרחביות הכלולות במרחב התכנון
המקומי של ועדה מקומית מרחבית ,לא יוכל לשמש במקביל כתובע
מטעם הועדה המקומית המרחבית.
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הבטחת חוקיות ותקינות פעילותה של הרשות המקומית.
עבודה בשעות לא שגרתיות.
הצגת תכנים מקצועיים מתחום אחריותו בפני גורמים מקצועיים.
ייצוג הרשות המקומית בבתי המשפט ותובע כנציג היועץ המשפטי לממשלה
בהליכי האכיפה השונים

המכתב נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים ,כאחד.
מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל ,יגישו בקשה למשרה פנויה (ניתן להוריד מאתר המועצה
 ,)/http://www.arara-ara.muni.ilבצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי גב' היבה מזכירה בלשת
המנכ"ל ,עד ולא יאוחר מיום ראשון  ,18/03/2018בשעה .14:00

בכבוד,
עו"ד מודר יונס
ראש המועצה
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