
 

 

 

 

 מנכ"ל  חכ"ל עמק חפראיתור מכרז פומבי ל

 

תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית עמק חפר. החברה מהווה את אחד  הינו כלכלית עמק חפר 
מכלי הביצוע העיקריים של הרשות המקומית בתחומי הייזום, הפיתוח והביצוע של פרויקטים גדולים 

טיפול  :החברה עוסקת במתן שירותים שוטפים שונים למועצה ולתושביה, כגון ,בתחומי המועצה. כמו כן
 ועוד. תיירות, בחופי הים, בבינוי הציבורי, עסקיםבמשק המים, במערך השפכים הציבורי, 

 

 מבוקשות בזה הצעות למשרת מנכ"ל/ית  לחברה הכלכלית.

 

 תיאור התפקיד .1

 ;ראייה מערכתית בניהול התאגיד העירוני, תוך הטמעת נורמות וערכים .1.1

הפיננסי, השיווקי המשאב האנושי חשיבה אסטרטגית בניהול החברה, העסקי,  .1.2
 ;והתחום המשפטי

 ;קבלת החלטות והובלת פרויקטים מורכבים בחברה עירונית  .1.3

 ;ניהול מערכת היחסים המאתגרת שבין השוק המוניציפלי לפרטי .1.4

 ;הובלת יחסי הגומלין שבין הרשות המקומית לתאגיד .1.5

 .עבודה אל מול הדירקטוריון .1.6

 

 דרישות סף .2

 למכרז:רשאים להגיש מועמדות 

 תושב ואזרח ישראל אשר נתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:  .2.1

בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים,   .2.1.1
משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה או תואר 

 אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.  אקדמי

 אחד מאלה:בבלפחות שנים  5של  בעל ניסיון   .2.1.2

 בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף  .2.1.2.1
 ;עסקים משמעותי          

 בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים  .2.1.2.2
 כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;           

 הבתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החבר .2.1.2.3



 

 

 

 במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיימים בו התנאים         2.2

                           שנים 10, במידה והוא בעל ניסיון של 2.1בסעיף  בועיםהק                      

 שנים 5שמתוכן  2.2בתפקיד או בכהונה כאמור בסעיף לפחות,                       

 בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברהת, לפחו                      

 הבחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירתו.  ושועדת                  

  הערות:

 .יתרון לבעלי ניסיון בתפקידים ניהוליים בחברות כלכליות 

     יתרון לבעלי ניסיון בעבודה במערכות עירוניות ובעלי היכרות עם התחום                             
 המוניציפאלי.

  המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף  10ועדת האיתור רשאית לזמן את
 ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות.

  בחירת המנכ"ל תעשה באמצעות ועדת איתור, אשר תהא רשאית לזמן לראיון או לשלוח
על פי החלטתה. מובהר בזאת כי רק פניות  מדים או מי מהםלמבחני  התאמה את המוע

 מתאימות תיענינה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת האיתור.

 .מובהר בזה כי החברה הכלכלית רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים  

                       

 sophie@hefer.org.il: קורות חיים, המלצות ותעודות רלוונטיות, יש לשלוח למייל
 .12:00בשעה  28.1.2021עד לתאריך 

 

         
 

        

 

 מודעה זו מופנית לנשים וגברים במידה שווה                                          
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