"משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי"

(מלאכי א',א')

עיריית קרית מלאכי

בס"ד

עיריית קרית מלאכי באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח קרית מלאכי

דרוש/ה
מנהל כללי לחברה הכלכלית לפיתוח קרית מלאכי
(מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד)
החברה הכלכלית לפיתוח קרית מלאכי בע"מ (להלן" :החברה") הינה תאגיד עירוני העוסק ,בין
היתר ,בניהול ,תכנון ,ייזום ,ביצוע ופיתוח פרויקטים בענייני תשתיות ציבורית ,נכסים עירוניים,
ספורט ,חינוך ,תרבות רווחה ,אזור תעשייה וכיוצא באלה .כמו כן גם בתכנון עירוני ,קידום וניתוח
כדאיות לפרויקטים.
החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת מנכ"ל החברה.
היקף משרה:

100%

כפיפות :דירקטוריון החברה
תנאי העסקה :חוזה אישי (שכר בכירים) בהתאם לאישור דירקטוריון החברה וכפוף לאישור
משרד הפנים.
תחילת עבודה :מידי
תיאור התפקיד


אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון.



שותפות בגיבוש ופיתוח ראייה אסטרטגית והצבת מטרות ויעדים בתחומים בהם עוסקת
החברה.



ניהול ,תכנון ,ייזום ,ביצוע ופיתוח פרויקטים בענייני תשתיות ציבורית ,נכסים עירוניים,
ספורט ,חינוך ,תרבות רווחה ואזורי תעשייה.



ייזום פרויקטים מניבים ,ניהול מו"מ עסקי ,אחריות על תוצאותיה העסקית של החברה.



תיאום ופיקוח על ביצוע תכניות עבודה ,עמידה ובקרה על אופן ביצועה.



ניהול והנחיה של עובדי החברה באשר למדיניות החברה ,תאום ופיקוח על ביצוע תכנית
העבודה.



ניהול ופיתוח אזורי התעשייה בעיר.

עיריית ק.מלאכי ת.ד  1שד' בן גוריון  ,20טלפון  08-8500848פקס08-8500811 :
or@k-m.org.il

"משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי"

(מלאכי א',א')

עיריית קרית מלאכי

בס"ד

דרישות סף לתפקיד:
 .1השכלה :בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים :כלכלה ,מינהל עסקים,
משפטים ,ראיית חשבון ,מינהל ציבורי ,הנדסה ,לימודי עבודה או תואר אקדמי אחר
בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
 .2ניסיון מקצועי :בעל ניסיון של מינימום  5שנים בלפחות מאחד מאלה:
א .בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.
ב .בכהונה ציבורית או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים ,מסחריים,
ניהוליים או משפטיים.
ג .בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
במקרים חריגים ייבחר מועמד שאינו עונה על סעיף  - 1אם הוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים
לפחות בתפקיד או בכהונה ,כאמור בסעיף  ,2שמתוכן חמש שנים לפחות בגופים בעלי היקף
פעילות שאינו נופל מזה של החברה שבה הוא מועמד לכהן ,וועדת הבחינה אישרה שקיימים
נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.
כישורים אישיים נדרשים:


יכולת ניהול וארגון וראיה מערכתית רחבה.



יכולת ניהול מו"מ בדרג בכיר; קבלת החלטות.



יחסי אנוש מעולים.



ידע כלכלי ויכולת קריאת והבנת דו"חות כספיים.



קפדנות ודיוק בביצוע ,יוזמה ומעוף.



יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תיאום ופיקוח.



כושר טיפול במספר נושאים במקביל.



יכולת ייצוג מול גורמים חיצוניים.



ידיעת השפה העברית על בוריה ,יכולת הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה ,אנגלית
ברמה מעולה.

*החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את המועמדים שיימצאו מתאימים למבחני התאמה.
אופן הגשת המועמדות:
קורות חיים (כולל מספר טלפון וכתובת מייל) ,המלצות ותעודות המעידות על כישורי המועמד
והתאמתו לתפקיד יש להגיש לגב' אור אבו ,מרכזת הקמת החברה ,במעטפה סגורה בה כתוב
"לתפקיד מנכ"ל חברה כלכלית לפיתוח קרית מלאכי" בתיבה הצעות בלשכת מנכ"ל ,בבניין
העירייה רח' ז'בוטינסקי  ,20קרית מלאכי .עד ליום חמישי  7.12.17בשעה .9:00
לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל  or@k-m.org.ilאו בטלפון .054-2226072

*רק פניות מתאימות תעננה.
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or@k-m.org.il

