מכרז פנימי וחיצוני מס' 3/2018
תאור המשרה :אחראי בקרה כספית ותהליכית.
כפיפות

מנהלת חט' כספים.

היקף משרה:

100%

דרגת משרה:

 9-11בדרוג המינהלי
 39-41בדרוג המח"ר

תאור התפקיד:
 .1בחינה מקיפה של תהליכי עבודה בהיבטים שונים ,הסקת מסקנות ותובנות ע"פ הממצאים
שנמצאו ואפיון והגדרות של תהליכי עבודה נדרשים.
 .2פיקוח על כלל הפעולות המתבצעות על ידי קבלן הגביה של התאגיד בהתייחס לטיב ,איכות
ורמת אספקת השירותים.
 .3פיקוח על הפעלת מערך הקריאות ,עיבוד נתוני הצריכה ואופן חישוב והפקת חשבונות המים
התקופתיים המבוצעות על ידי קבלן הגביה.
 .4ביצוע בקרות פנים בתאגיד' כספית ותהליכית  -מדידה ,ודיווח להנהלת התאגיד.
 .5מטלות נוספות בתחומי שרות הלקוחות והגביה ע"פ דרישות ההנהלה.

דרישות המשרה:
תנאי סף -
 .1תואר ראשון בכלכלה ,מדעי המחשב ,תעשיה וניהול או מנהל עסקים ,בהתמחות מערכות
מידע או סטטיסטיקה  ,חובה
 .2ניסיון תעסוקתי של שנה לפחות בתחום העיסוק ו/או בתחומים משיקים.
 .3בעל ניסיון קודם בתחום בקרה כספית ותהליכית בארגון בעל היקף הכנסות של
כ 50-מיליון  ₪לפחות – עדיפות.

דרישות נוספות –
.4
.5
.6
.7
.8
.9

בעל תעודת כלכלן פרקטי – עדיפות.
בעל אוריינטציה למערכות מידע.
בעל תודעת שירות גבוהה.
כושר סדר וארגון ברמה גבוהה.
עברית ברמת שפת אם.
מגורים בחיפה וסביבתה – יתרון.

על פי חוק הוראות שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח  – 1988 ,המכרז מתייחס לגברים ונשים
כאחד.
תאגיד מי כרמל שומר לעצמו את הזכות לשלוח מועמדים לבחינות בכתב ובעל פה ככל שיידרש
ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי .המועמדים/ות מתבקשים/ות לפנות בכתב בצירוף קורות חיים,
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה :עבור משרת " אחראי בקרה כספית ותהליכית"
במעטפה סגורה ובמסירה אישית למשאבי אנוש ,בתאגיד מי כרמל – רח' הרץ היינריך  ,18חוף
שמן ,חיפה .קורות חיים שלא יהיו בעברית – לא יידונו.
מובהר בזאת שמשלוח בדואר ,בדוא"ל ,בפקס – אינו עונה על הדרישה לעיל בדבר הגשה ידנית של
המסמכים ועל כן לא יידונו.
רק פניות מתאימות תענינה.
מועד אחרון להגשת מועמדות למשרה –  28/3/2018שעה  12:00מועמדות שתוגש לאחר מועד זה
לא תובא בחשבון אף אם מודעה זו הוסיפה להתפרסם לאחר מועד זה באמצעי פרסום כלשהו.

