החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ
פנייה לקבלת מועמדויות למשרת מנכ"ל
)מודעה זו מופנית לנשים וגברים כאחד(
החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ )להלן" :החברה"( הינה תאגיד עירוני העוסק ,בין
היתר ,בייזום ,ארגון ,הקמה ,ביצוע ,פיתוח תשתיות וניהול פרויקטים בעיר בית שמש.
מועמדים הרואים עצמם מתאימים לדרישות שלהלן מוזמנים בזאת להגיש הצעות למועמדות
למשרת מנכ"ל החברה.
מאפייני המשרה
 .1ניהול שוטף של עבודת החברה;
 .2טיפול בהתקשרויות עם קבלנים;
 .3כל פעילות אחרת הנדרשת כחלק ממטרות החברה.
דרישות סף לתפקיד
רשאי להגיש מועמדות מי שהוא תושב ואזרח ישראל ,ללא עבר פלילי ,אשר עומד בתנאי הסף
הבאים:
 .1בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים :כלכלה ,מנהל עסקים ,משפטים ,ראיית
חשבון ,מינהל ציבורי ,הנדסה ,לימודי עבודה ,או בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה
העיקרי של החברה.
 .2בעל ניסיון של לפחות באחד מאלה:
א .בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
ב .בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים ,מסחריים,
ניהוליים או משפטיים.
ג .בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
 .3מי שלא מקיים את התנאי שבפסקה  1לעיל  -רשאי להגיש מועמדות אם הוא בעל נסיון
מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה ,כאמור בפסקה  ,2שמתוכן  5שנים
לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה ושועדת הבחינה אישרה
שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירתו.
דרישות נוספות המקנות יתרון:

 .1תואר שני או יותר מתואר אחד באיזה מהמקצועות שבתנאי הסף ,המוכר על ידי המל"ג
 .2היכרות והבנה בעולם הפיתוח המוניציפאלי .עדיפות לבעל ידע וניסיון ניהולי בתחום
המוניציפאלי בדגש על תחום פיתוח תשתיות ציבוריות ובינוי ציבורי.
 .3יזמות ,יצירתיות ויכולת מנהיגות והובלה
 .4הבנה אסטרטגית וראיית מקרו )לרבות חזון(
 .5יכולת שיווק וגיוס כספים
 .6בעל ניסיון של למעלה משנה בתפקיד בכיר בתאגיד עירוני או בחברה בתחום עיסוקיה
העיקריים של החברה.
 .7בעל ניסיון בתפקיד בכיר בחברה המנהלת עסקים בהיקף של למעלה מ –  20מיליון ש"ח
 .8ניסיון בפיתוח שגרות ניהול ויכולות ניהול
 .9ניסיון בבניית תקציבים בהיקפים משמעותיים ,ניהול תקציבים ומעקב אחר ביצועם
 .10ניסיון בניהול פרויקטים בתחומי תשתיות ,בינוי ,פיתוח ופיתוח עסקי ,לכל הפחות במשך
שנה אחת מ –  3השנים האחרונות.
 .11ניסיון בניהול כוח אדם ו/או קבלני משנה במהלך  5השנים האחרונות לפחות
כישורים אישיים נדרשים
 .1יכולת ניהול וארגון וראיה מערכתית רחבה;
 .2יכולת ניהול מו"מ;
.3

יחסי אנוש מעולים;

 .4יכולת עמידה בתנאי לחץ;
 .5ידע כלכלי ויכולת קריאת והבנת דוחות כספיים;
 .6ידיעת השפה העברית על בוריה;
 .7יכולת הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה.
 .8אמינות ומהימנות אישית
קורות חיים )כולל מס' טלפון ,כתובת מייל ומס' פקס( המלצות ותעודות/אישורים רלוונטיים,
יש להגיש במעטפות סגורות ,עליהן יצוין "לועדת הבחינה" – מועמדות לתפקיד מנכ"ל
"החברה העירונית לפיתוח בית שמש".
יש למסור ידנית בלבד עד ליום  17/12/2017בשעה  12:00במשרדי החברה ,לידי מזכירת
החברה ברח' יצחק רבין ,2כניבה  Aקומה  ,2בית שמש )פניות שלא יימסרו ידנית כאמור לא
יידונו(.

ועדת האיתור רשאית לדרוש מהמועמדים ,כולם או חלקם ,לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,
להבחן במבחני התאמה ,באיזה מהמכונים העוסקים בכך ,לבחירתה.
הועדה רשאית ,אך לא חייבת ,לפנות לממליצים ו/או למעסיקים קודמים לקבלת מידע ו/או
לבקש מידע נוסף מהמועמדים .מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם
מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם .למרות זאת ,היה והועדה תבקש בכל זאת לפנות
לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה ,תימסר הודעה על כך מראש למועמדים
הרלוונטיים בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.
הועדה תבחן את עמידת המועמדים בתנאי הסף ובדרישות הנוספות המקנות יתרון .הועדה תהא
רשאית לזמן לראיון את חמשת המועמדים )ככל שיהיו( שיימצאו כמתאימים ביותר,

