
 
 

 
 

 מכרז פנימי/חיצוני
2020-345 

 בני שמעון -לחברה הכלכלית דודאים 
  סמנכ"ל כספים דרוש/ה

 

שנתי לפעילות של החברה, ובכלל זה הכנה של תקציב  ספיתניהול המערכת הכ : תיאור התפקיד
הדו"חות החברה, הכנת תכנית השקעות, מעקב אחר התוכניות, פיקוח, בקרה והכנה של 

 הנחיות כל דיןבהתאם ל , ניהול המזומנים של החברההכספיים

 
 : הגדרת התפקיד

 : זה ובכלל הדירקטוריון למדיניות בהתאם החברה של התקציב ניהול-

  נוהלי התפתחויות, התחזיות ובהתאם לכנית השקעות ותהשנתי  והתקציב  בניית
 החברה.

 . מעקב ביצוע אחר התקציב וההשקעות 

 .דיווח לדירקטוריון החברה על המסגרת התקציבית המאושרת 

 .מעקב ודיווח לגורמים הרלוונטיים על ביצוע התקציב בפועל 

 :חשבות -

  ת קביעת מסגרות אשראי לקוחות, בקרות על עמידה במסגרו –הגבייה ניהול מערך
אשראי, מעקב אחר גבייה מהלקוחות, איתור חריגים ולקוחות בפיגור, לרבות התנהלות 

 . שונים אגרות והיטליםמול עורכי דין והוצל"פ, 

  בקרה על עמידה ביעדי התקציב, בקרה על  –ניהול מערך התשלומים של החברה
 תשלומים בהתאם לנהלי החברה, מעקב וניתוח אחר ההוצאות החודשיות.

  מערך הנהלת החשבונות והשכר של החברה . ניהול 

 .ביצוע בקרה תקציבית לשמירה על האיזון התקציבי 

 .ניהול כספי החברה מול גופים פיננסים 

 הכנת דוחות כספיים  (, ושנתי רבעוני, חודשי)  והפסד רווח: כספיים חות"דו הכנה ובקרה
 רבעוניים ועבודה  מול רו"ח מבקר. 

  החברה.הכנה וניתוח תמחירי של 

 .הפקת דוחות גיול לקוחות וטיפול בחייבים 

  השתתפות בישיבות דירקטוריון ובוועדות אחרות של החברה והרשות המקומית, לצורך
 הצגת חוות דעת מקצועית.

 .ביצוע מעקב הוצאות, חתימה על תשלומים, היטל הטמנה 

  .עבודה לפי הרגולציה במגזר הציבורי 

 :לרבות החברה של הכספיים משאביה ניהול-

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

  על פי נהלי החברה. ועוד תזרים מזומניםובקרת תכנון 

  ייצוג החברה בנושאים פיננסים, בפני משרד הפנים וכלל משרדי הממשלה ובפני גופים
 אחרים.ציבורים 

 



 
 

 

 : תנאי סף

  :השכלה

  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, מינהל עסקים או סטטיסטיקה.
 

 או תעודת רואה חשבון בתוקף.
 

  נהל עסקים,  הנדסת תעשיה מ משפטים, מהתחומים הבאים: כלכלה,שני באחד תואר
 .יתרון - וניהול

 ניסיון מקצועי: 

  ניהול כגון(הכספים והגזברות  שנים,  בתחום 5של לפחות ניסיון תעסוקתי מצטבר 

 .)כספיים וכדומה חות"דו הכנת גביה, ניהול שכר,  חשבות,  תקציב הכנת ,חשבונות

 

 ניסיון ניהולי: 

 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה. שלוש 

 

 יתרונות:

  יתרון.  -  מיליון 200בחברות מעל  שנים לפחות בתפקיד רו"ח 5ניסיון של  
 ניסיון מוכח בהובלת פרויקטים גדולים בכספים 

 .נכונות לשעות עבודה גמישות 
 מתחום הכלכלה. וניסיוןהבנה  ,ידע 

 
 כישורים אישיים:

  ותקשורת טובים מאוד.יחסי אנוש 
 .יושר ואמינות 
 חובה. -יסיון בניהול עובדים נ 

 כולת עבודה בתנאי לחץ וריבוי משימות.י 
                                                                                                        

 מנכ"ל החברה הכלכלית דודאים  כפיפות ארגונית:

 .העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים - %100  : היקף משרה
 

ועדת האיתור רשאית לזמן את עשרת המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף 

 .ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות

 
 12:00בשעה  14.12.2020.  -רות חיים יש להעביר עד לקו

 אישורים לניסיון מקצועי והמלצות.נא לצרף לפניה עותק של תעודות אקדמאיות, 
 טופל( ניתן להעביר)פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא ת

 כאן :לינקב 
  המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד

 שווה במידה מוגבלות בעלי לאנשים גם מופנה המכרז
 

https://hr-bns.automas.co.il/page5?tenderid=2020-345

