[מספר סידורי]

לחברת יפה נוף-תחבורה ,תשתיות ובניה ציבורית בע"מ
דרוש/ה מנהל/ת כללי/ת
משרה 02-20
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד ,לשון זכר משמע אף לשון נקבה
חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ (להלן" :החברה") הינה חברה עירונית המצויה
בבעלות עיריית חיפה ותפקידה לשמש כזרוע הארוכה של העירייה ושל משרד התחבורה ומשרדי
הממשלה בתחום פיתוח העיר חיפה והמטרופולין בביצוע פרויקטים בתחום תשתיות הכבישים,
קידום ופיתוח התחבורה הציבורית ,בנייה ציבורית ,פרויקטים עירוניים ועוד.
מוזמנות בזאת הצעות של מועמדויות לתפקיד מנכ"ל החברה.
 .1תיאור התפקיד:
 .1.1אחריות כוללת ניהולית ומקצועית של החברה על כל המשתמע מכך בהתאם למדיניות
דירקטוריון החברה ויו"ר הדירקטוריון ובהתאם לנהליה לחוקים ולתקנות החלים על
החברה ועל תחומי פעילותה מתוקף היותה תאגיד עירוני;
 .1.2הכנת תכניות שנתיות ורב שנתיות לפרויקטים בעלי חשיבות ציבורית וטיפול באישורן
וביצוען;
 .1.3ניהול החברה ,לרבות ניהול כוח אדם ,שכר ,מיסים ,דו"חות כספיים ומאזנים;
 .1.4ייצוג החברה מול מוסדות ציבוריים ,ממשלתיים ,עירוניים וגורמים פרטיים;
 .1.5אחריות על הכנת תקציב שנתי בהתאם לתוכניות העבודה ,כולל פיקוח ובקרה על ביצועם
השוטף;
 .1.6אחריות על גביית תשלומים בגין עבודות ושירותי החברה;
 .1.7עריכה וניהול של מכרזים ,ניהול משא ומתן והסכמים עם קבלנים/ספקים ובעלי זכויות
במקרקעין לקידום מטרותיה וייעודה של החברה;
 .1.8עבודה במשרה מלאה כולל שעות לא שגרתיות.
 .2תנאי סף להגשת מועמדות:
 .2.1השכלה  :בעל תואר אקדמי ,המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מהמקצועות
הבאים :כלכלה ,מנהל עסקים ,משפטים ,ראיית חשבון ,מנהל ציבורי ,הנדסה ,לימודי
עבודה ,בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
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 .2.2ניסיון מקצועי :ניסיון מקצועי מוכח של  5שנים לפחות באחד מהתחומים הבאים:
 .2.2.1בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
 .2.2.2בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים ,מסחריים,
ניהוליים או משפטיים;
 .2.2.3בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
 .2.3במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי שבפסקה  2.1אם הוא בעל ניסיון
מצטבר של  10שנים לפחות בתפקיד או בכהונה ,כאמור בסעיף  ,2.2שמתוכם  5שנים לפחות
בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה שבה הוא מועמד לכהן ,וועדת
הבחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.
 .3כישורים נדרשים לתפקיד:
 .3.1שליטה מקצועית ובקיאות בתחום הרלוונטי.
 .3.2מנהיגות ויכולת להניע עובדים וקבלני משנה בתחומי עיסוק מגוונים.
 .3.3יכולת ניהול מערכות מורכבות ורב משימתיות.
 .3.4ייצוגיות ,כריזמה וכושר ביטוי.
 .3.5גמישות ,יצירתיות ויכולת להתמודד עם מצבים בעייתיים.
 .3.6גיבוש חזון וראיה אסטרטגית עסקית.
 .4יתרון יינתן למועמדים בעלי:
 .4.1ניסיון ניהולי מוכח בפרויקטים מורכבים בתחום התשתיות.
 .4.2ניסיון ניהולי מוכח בפרויקטים הנדסיים מורכבים בתחום התחבורה הציבורית.
 .4.3ניסיון ניהולי מוכח בעבודה בעלת ממשקים עם משרד התחבורה
 .4.4ניסיון ניהולי מוכח בעבודה עם גופים ציבוריים כדוגמת רשויות מקומיות/משרדים
ממשלתיים /רשות מקרקעי ישראל.
 .4.5ניסיון ניהולי מוכח בניהול ופיקוח על כמות ניכרת של פרויקטים מורכבים בתחום תשתיות
והתחבורה הציבורית ובהיקף כספי גדול.
 .4.6יתרון נוסף יינתן למועמד/ת בעל/ת ניסיון של עשר שנים לפחות בתחום של התחבורה
הציבורית והתשתיות שמתוכם למועמד ניסיון של חמש שנים לפחות בניהול של ארגון אחר
המקביל לאחד מתחומי עיסוקיה העיקריים של החברה (לעניין זה "ארגון מקביל"  -תאגיד
שהמחזור/התקציב השנתי שלו הינו ( 600שש מאות) מיליוני  ₪לפחות ואשר עיסוקיו
נכללים בסעיפים  4.2 – 4.1לעיל).
 .4.7יתרון נוסף למועמדים המתגוררים בחיפה.
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 .5הערות:
 .5.1מועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ידורגו על פי קריטריונים בהם יינתן דגש לניסיון בהובלה
של פרויקטים בתחום התחבורה הציבורית ,ניסיון ניהולי בסביבה עסקית ובסביבה ציבורית
וניסיון בעבודה בתחומי תכנון ובנייה.
 .5.2וועדת האיתור רשאית לזמן את עשרת המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף
ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות המהוות יתרון.
 .5.3החברה רשאית על פי שיקול דעתה ,לשלוח מועמדים שיעברו שלב זה ,לראיון פסיכולוגי-
אבחוני וכן לדרוש חוות דעת ביחס לכשירותו של המועמד מכל מי שתמצא לנכון ,בכפוף לכל
דין.
 .5.4מעוניינים העומדים בדרישות הסף והרואים עצמם כמועמדים מתאימים לתפקיד ,מוזמנים
לשלוח את מועמדותם באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי מועמד לתפקיד מנכ"ל ,אליו
יצורפו כל התעודות ,האישורים והמסמכים המבוקשים בו ,וכן יצורפו המלצות רלוונטיות
צורך הוכחת הניסיון הנדרש.
 .5.5לגבי מועמדים שהגיעו לשלב מתקדם בתהליך המיון ועדת הבחינה שומרת לעצמה את
הזכות לקבל מידע ממליצים ו/או ממעסיקים קודמים ,גם כאלו שלא הובאו המלצותיהם.
מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות
בפנייתם .במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לפנות
לצורך מידע ו/או המלצה ,תימסר הודעה על כך מראש ,למועמדים הנ"ל ,בכדי לאפשר להם
להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך .הודעה תישלח לכתובת המייל שתימסר על ידי המועמד.
אי מתן מענה לפנייה מעין זו בתוך  72שעות יהווה מבחינת החברה הודעה כי המועמד סרב
לבקשה לפנות בעניינו.
 .5.6את נוסח המודעה ,כפי שפורסמה ואת מסמכי הגשת ההצעה ניתן למצוא באתר האינטרנט
של חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ בכתב תחת לשונית דרושים.
 .5.7פניה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד .סודיות מובטחת.
 .5.8הליך זה הנו בהתאם להוראות חזרי מנכ"ל של משרד הפנים .תנאי השכר וחוזה ההעסקה
הנם בהתאם ובכפוף להוראות משרד הפנים.
ההצעות תישלחנה בדואר רשום למשרדי חברת יפה נוף-תחבורה ,תשתיות ובניה ציבורית בע"מ,
לכתובת ,רח' ביאליק  3קומה  ,8חיפה(נא לציין על גבי המעטפה" :לוועדת הבחינה").
ההצעה תכיל קורות חיים המלצות וכן תיעוד ופירוט כמתחייב מהדרישות הרשומות לעיל ומעצם
המשרה.
המועד האחרון להגשת מועמדות הינו יום  22.3.2020בשעה .12:00
בקשות שתגענה לאחר המועד האמור ,לא תובאנה בחשבון.
בכבוד רב,
יפה נוף-תחבורה תשתיות ובניה ציבורית בע"מ
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