דרוש
סמנכ"ל/ית ומנהל חט' כספים
מכרז מס' 2/2019
מנכ"ל התאגיד

כפיפות
היקף משרה:

100%

תאור התפקיד:
 .1ניהול ואחריות על מערך הכספים הכולל של החברה.
 .2התנהלות מול הבנקים וניהול תזרימי מזומנים שוטפים.
 .3אחריות על הנהלת החשבונות והפקת הדו"חות הכספיים.
 .4פיקוח על הכנסות התאגיד ,פעילות גבייה ואכיפה.
 .5אחריות לתכנון תקציב שנתי ,והגשת דו"חות ביצוע.
 .6אחריות ניהול ובקרת תשלומים לספקים.
 .7קידום נהלי עבודה ,הזמנות וכו'.
 .8השתתפות בדיוני הנהלה ודירקטוריון ומתן דיווחים למנכ"ל ,לוועדת הכספים ולדירקטוריון
החברה.

דרישות למועמד:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

רואה חשבון מוסמך.
ניסיון מוכח של  6שנים לפחות בניהול מערכת כספית בתפקיד מנהל/ת כספים ,חשב
בתאגיד או בגוף ציבורי או פרטי בעל היקף פעילות שנתית של  100מיליון  ₪לפחות.
ניסיון מוכח של  10שנים לפחות בניהול צוות עובדים ,הובלת מחלקות גבייה לרבות
פיתוח והכנת נהלי עבודה ,בקרה ויישום ,הפקת לקחים ופתרון בעיות.
ידע וניסיון בהכנה וניהול תקציב וביצוע בקרה תקציבית ,עריכת תזרימי מזומנים ,עריכה
וניתוח דו"חות כספיים.
ניסיון מוכח בניהול והובלת מחלקות גבייה ו/או שירות לקוחות.
ידע וניסיון בעבודה על תוכנות הנה"ח .PRIORITY -
שליטה מלאה בישומי מחשב.
ידיעת השפה העברית על בוריה ,כושר ביטוי בכתב ובע"פ.
יחסי אנוש טובים.

מגורים בחיפה וסביבתה – יתרון.
* על פי חוק הוראות שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח –  ,1988מודעה זו מתייחסת לגברים
ונשים כאחד.
* תאגיד מי כרמל שומר לעצמו את הזכות לשלוח מועמדים לבחינות התאמה בכתב ובעל פה ככל
שיידרש ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
* המועמדים/ות מתבקשים/ות לפנות בכתב בצירוף קורות חיים ,מסמכים המעידים על השכלה,
ניסיון בעבודה ,המלצות ופירוט מס' טלפון ליצירת קשר ,לרבות כתובת דוא"ל יש להגיש ידנית
בלבד בארבעה עותקים )מקור  3 +עותקים( במעטפה סגורה ישירות למחלקת משאבי אנוש
שבמשרדי החברה ברחוב היינריך הרץ ) ,18חוף שמן( חיפה בימים א' עד ה' בין השעות
 09:00עד  .15:00עבור משרת " סמנכ"ל כספים".
* רק פניות מתאימות תענינה.
* הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון
בעבודה/רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת ,תיפסל על הסף.
* מועד אחרון להגשת מועמדות למשרה –  25/6/2019שעה  12:00מועמדות שתוגש לאחר מועד זה
לא תובא בחשבון אף אם מודעה זו הוסיפה להתפרסם לאחר מועד זה באמצעי פרסום כלשהו.

