 1פברואר2021 ,
סימוכין270209 :

מכרז לתפקיד
סמנכ"ל כספים  -משרה זמנית
משרה מס' 3/21
תיאור התפקיד:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אחריות על מערך הכספים הכולל של החברה
התנהלות מול בנקים וניהול תזרימי מזומנים
אחריות ניהולית על מערך הנהלת החשבונות והתקציבים
גיוס משאבים ועבודה שוטפת מול עיריית חיפה
אחריות כוללת על תכנית העבודה של החברה ,בניית תקציב ומעקב אחר ביצוע
ניהול תחום הגביה
גיבוש הדוח השנתי והפקת הדוחות הכספיים לאישור מנכל והדירקטוריון
ייעוץ ,בקרה ופיקוח בנושאים כספיים וחשבונאיים
אחריות כוללת על תחום השכר

תנאי סף:
•
•
•
יתרון
•
•
•
•
•

בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ  ,בתחומים הבאים :חשבונאות או
כלכלה
 5שנות ניסיון ומעלה בתפקידים בתחומי ניהול כספים ובקרה תקציבית.
ניסיון בניהול עובדים

תואר שני רלוונטי
הכרות וניסיון עם מערכת מוניציפאלית
יכולות ניהול משמעותיות
היכרות עם נושא ההתקשרויות ורכש
ניסיון בפיתוח עסקי

כישורים נדרשים :
•

אמינות ומהימנות אישית גבוהה
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•
•
•
•
•
•
•

קפדנות ודייקנות בביצוע המטלות
כושר ניהול עובדים והנעתם
יכולת קבלת החלטות
יחסי אנוש טובים
יכולת ארגון וסדר ברמה גבוהה
יכולת התמודדות עם לחצים
כושר ניהול משא ומתן

הערות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיון רשימה מצומצמת של מועמדים
החברה 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
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז במידה ויגישו מספר מצומצם של מציעים
מעוניינים העומדים בדרישות הסף והרואים עצמם כמועמדים מתאימים לתפקיד ,מוזמנים
לשלוח את מועמדותם באמצעות קו"ח
פניה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד
תנאי השכר וחוזה ההעסקה הנם בהתאם ובכפוף להוראות משרד הפנים
סודיות מובטחת
את ההצעות יש לשלוח עד לתאריך  10.02.21ולציין מס' מכרז  3/21לתפקיד סמנכ"ל כספים-
זמני לכתובת הדוא"ל הבאהHR@yefenof.co.il :
ההצעה תכיל קורות חיים והמלצות.

בכבוד רב,
סאלי גליצנשטיין
מנהלת כללית
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