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'תמוז,תשפ"ביח

 עמק חפרלפיתוח כלכלית חברה הלמנהל/ת אגף כספים גיוס מכרז ל

עמק חפר הינה תאגיד עירוני בבעלות המועצה האזורית. החברה עוסקת במגוון פעילויות  כלכליתלחברה ה
, היזמות, והעסקים. מצד אחד היא משמשת )מים וביוב( , הפיתוח, התפעולוהבינוי בתחומי התשתיות

כזרוע ביצועית של המועצה ומצד אחר היא משמשת כגוף יזמי וכמבצעת פרויקטים מסוגים שונים. 
פעילה ומתחזקת את כל מערך הביוב והמים ברחבי המועצה, ומתוכננת לקלוט בקרוב גם את החברה מ

  ניהול הגביה והצרכנות של המים והביוב.
והסמכות המקצועית העליונה בנושאים  החברהניהול המערך הכלכלי והכספי של  תיאורהתפקיד:

אם למדיניות הדירקטוריון, מעקב , ובכלל זה הכנה וניהול תקציב שנתי לפעילות החברה בהתהכספיים
(, מבקרביצוע אחר התקציב וההשקעות, פיקוח, בקרה והכנה של הדו"חות הכספיים )בשיתוף עם רו"ח 

כל דין, ניהול היבטי הרכש ההתקשרויות והחוזים, ניהול  ניהול המזומנים של החברה בהתאם להנחיות
 במשק המים והביוב ועוד. הגביה והצרכנות

 :התפקידתיאור 

 ;כספים, רכש והתקשרויות, חשבות, גביה ואכיפה –של החברה  הכספיםניהול כל מחלקות  .1

פיקוח על מערכת הלקוחות  שמירת מסגרת התקציב,  ניהול משאביה הכספיים של החברה לרבות: .2

, כולל מערך הגבייה ושרות )הצעות מחיר, פיקוח על מימוש חוזים והתחייבויות(של החברה 

 ;הלקוחות

בקרה על עמידה ביעדי התקציב, בקרה על תשלומים  –ניהול מערך התשלומים של החברה  .3

בהתאם לנהלי החברה, מעקב וניתוח אחר ההוצאות החודשיות, אחריות לגבייה ומעקב של חובות 

 ;מעסקים וספקים

 ;ניהול מערך הנהלת החשבונות והשכר של החברה .4

 ;יביצוע בקרה תקציבית לשמירה על האיזון התקציב .5

 ;ניהול כספי החברה מול גופים פיננסים .6

הכנת הצעת התקציב על פי הנחיית מנכ"ל החברה ובהתאם לצרכים התקציביים לעת הכנת  .7

 התקציב;

הכנה ובקרה דו"חות כספיים: רווח והפסד )חודשי, רבעוני ושנתי(, הכנת דוחות כספיים רבעוניים  .8

 ;ועבודה מול רו"ח מבקר

 ה;ועוד על פי נהלי החבר תכנון ובקרת תזרים מזומנים .9

 ;ייצוג החברה בנושאים פיננסים .11

פרויקטים ומיזמים והכנת תכניות עסקיות לבתכנון ולמנהל אגף פיתוח עסקי סיוע למנהל החברה  .11

 חדשים לטובת פיתוח כלכלי של החברה והמועצה;

 ;ייזום רעיונות ופעולות לצורך גיוס משאבים לטובת החברה והמועצה .12

 עבודה, נהלים ותהליכים, ביצוע מעקב ובקרה אחר יישומם;בניית תכניות  .13



 

 

 ולפיקוח על תהליכי התקשרות עם והתקשרויות, הכנת מכרזיםב וקידוםאפיון מפרטים אחריות ל .14

 ספקים ונותני שירות בתחומי העיסוק של החברה; 

 ;מי העיסוק של החברהאפיון והפקת דרישות רכש בתחו .15

רשות המים, רמ"י, משרד הפנים, רשות המסים, ביטוח לאומי,  –גופים חיצונייםעבודה מול  .16

 רשויות שכנות ועוד;ת הסביבה, משרד הבריאות, המשרד להגנמפעל הפיס,  קק"ל, 

 וכד'; מנהלי אגפים ומחלקות, מהנדס וגזבר מועצה -עבודה מול ממשקי המועצה השונים  .17

 התפקיד מצריך עבודה מול ישובים ותושבים; .18

 ;לפי מנכ"ל התאגידמענה לדרישות  .19

 כל מטלה נוספת שתוטל עליו בתחום תפקידו. .21

 :דרישות התפקיד

תנאיסף:

השכלה .1

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה 

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, 

  .עסקים או סטטיסטיקה מינהל

.אותעודתרואהחשבוןבתוקף

ניסיון .2

 .העיסוק הרלוונטי שנים לפחות בתחום 5ניסיון מוכח של 

  ניסיוןניהולי .3

 .שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה

 :נוספותדרישות .4

 חובה. – Outlook -וב( Excel-)דגש על מיומנות ב -OFFICE  שליטה מלאה בתוכנות ה

 ודרישותמיוחדותכישוריםאישיים .5

 .ידע, הבנה וניסיון מתחום הכלכלה

 בעל תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש טובים.

 .סדר, ארגון ודיוק בפרטים, צוות עובדים והפעלתם יכולת ניהול

 יכולת בקרה ופיקוח.

 יושר, אמינות, מקצועיות, חריצות, יוזמה אישית.

 עבודה גמישות.נכונות לשעות 

  בתנאי לחץ וריבוי משימות. וקבלת החלטות יכולת עבודה

 הבנה ותפיסה, כושר למידה, שקדנות וחריצות, 

 .ניהול מו"מ, יכולת ייצוג בפני גורמים חיצוניים יכולת

 .פריוריטיניהול כספים,  היכרות עם מערכות

 עברית ברמה גבוהה.



 

 

 למנכ"ל החברה הכלכלית. :כפיפות


 111%: משרההיקף


 :שכר

חוזה אישי בהתאם לתקנות השרות הציבורי ולנהלים המאושרים של משרד הפנים )הממונה על התאגידים 

 משכרו של מנכ"ל החברה הכלכלית 61%–העירוניים( והממונה על השכר במשרד האוצר 

 ) נדרש רישיון נהיגה בתוקף(. רכב צמודאפשרות לעפ"י נהלי החברה.  תנאיםנלווים:
 

 

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 

 המתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת הקבלה.שיעמדו בתנאי הסף והמועמדים  8

 

 או במייל לחברה הכלכלית  19-8947396קורות חיים בצירוף המסמכים יש לשלוח לפקס' מס' 

sophie@hefer.org.il בצהרים. 12:11בשעה  28/7/2122עד לתאריך
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