
 

 דרוש
 הכספים/ת תאגיד וראש אגף חשב

 

  מנכ"ל התאגיד            כפיפות
 

 %010   : היקף משרה

 תאור התפקיד: 

 אחריות לנהול העניינים הכספיים של התאגיד. .1

 ניהול אגף הכספים .2

 ניסוח נהלים וקביעת מדיניות בתחום התקצוב והבקרה .3

 הביצוע והניצול  התקציבי .אחריות להכנת התקציבים והדו"חות הכספיים ומעקב אחר   .4

 אחריות להכנת תזרימי מזומנים. .5

 אחריות דיווח לרשויות המס.   .6

  ןעריכת דיווחים כספיים תקופתיים, לרבות הכנת דו"ח דירקטוריו .7

 אחריות לקביעת התנאים הכספיים לביצוע ההתקשרויות של התאגיד ולמדיניות התשלומים . .8

 י עבודה, הזמנות וכו.עדכון התשתית הכספית בחברה, בניית נהל .9

 .תשלומים נלווים( במועדכולל תשלום משכורות )לרבות  אחריות כוללת על מערך השכר .10

 ביצוע סקרים ומבדקים פיננסיים בתאגיד ומחוצה לו .11

 העברת תשלומים שוטפים לספקים )לרבות אישור חשבונות קבלנים לתשלום( .12
 הרגולטורים. ע"י המוכתבות  הכספיותאחריות לביצוע כל המטלות    13
 . השכר בהתאם למתווה שכר בכירים בתאגידי מים וביוב וכפוף לאישור הדירקטוריון14

                                                           והממונה על התאגידים.                                                                                                               
 
 

 :התפקידדרישות 
                        מוכר ממוסד  עסקים במנהל או/ו בכלכלה או/ו בחשבונאות(   .B.A) ראשון תואר .1

 יתרון. –תואר שני במנהל עסקים/משפטים/חשבונאות  .גבוהה להשכלה  המועצה   י"ע

 רואה חשבון מוסמך. .2

ניסיון בתחום משק המים והביוב ברשויות  .מערכות כספיות בניהול לפחות שנים 5  של ןניסיו .3
 יתרון. –מקומיות ו/או בתאגידי מים וביוב

 והערכה תקציבית ברשויות מקומיות/תאגידי מים יכולת תכנון .4

 .יתרון- מול רשויותרלוונטי נסיון עבודה   .5

  הכספים , עבודה עם תוכנות בתחום  Office –שליטה ב    .6
 עובדים.שנים לפחות בניהול  4ניסיון מוכח של   .    7    
 יכולת עבודה תחת לחץ תוך ניהול משימות רוחביות חוצות ארגון..      8    
 עדיפות לידיעת שפה זרה )עדיפות אנגלית(. –כושר הבעה טובה מאוד בעברית בכתב ובע"פ .      9    
 יחסי אנוש טובים.בעל תודעת שרות גבוהה ו.     10   
 רישיון נהיגה בתוקף..     11   
 עמידה במבחני התאמה ואמינות ככל שיידרשו.    .12   

 ונשים לגברים תמתייחס מודעה זו , 1988 – ח"התשמ בעבודה הזדמנויות שוויון הוראות חוק פי על
 .כאחד

בכתב ובעל פה ככל התאמה שומר לעצמו את הזכות לשלוח מועמדים לבחינות פלג הגליל תאגיד 
 דרש ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. שיי

 
ניסיון  ,מסמכים המעידים על השכלההמועמדים/ות מתבקשים/ות לפנות בכתב בצירוף קורות חיים, 

יש להגיש  , המלצות, תעודות השכלה ופירוט מס' טלפון ליצירת קשר, לרבות כתובת דוא"לבעבודה
, אגף הכספיםראש והתאגיד  /ת חשב"עבור משרת   עטפה סגורהמהעתקים ב 3, ב מסירה ידני ב

ה' בין השעות -בימים א'אזור תעשיה צ.ח.ר ראש פינה ישירות למשאבי אנוש שבמשרד התאגיד 
מועמדות   12:00שעה  03/05/2018 יום ה'  –מועד אחרון להגשת מועמדות למשרה  ,09:00-14:00

לאחר מועד זה  שתוגש לאחר מועד זה לא תובא בחשבון אף אם מודעה זו הוסיפה להתפרסם
 באמצעי פרסום כלשהו.

 רו"ח אדי שוסב                                                                                                                        
 מנכ"ל                                                                                                                                 


