החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ
רחוב ירושלים  ,2ראשון לציון
מכרז פומבי לבחירת סמנכ"ל/ית כספים לחברה
החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ (להלן" :החכ"ר") הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של
עיריית ראשון לציון.
החכ"ר מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד של סמנכ"ל/ית כספים ,להגיש
את מועמדותם בהצעה בכתב ,לפי הכללים שיפורטו להלן.
מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ומובהר ,כי ההצעה מופנית הן לגברים והן
לנשים.
א.

תיאור התפקיד המוצע:

 .2הגדרת התפקיד כוללת ניהול המערך הכספי והחשבונאי של החכ"ר ובכלל זה:
 2.1הכנת תכניות עבודה ,תקציב ,דוחות כספיים ואחריות לתזרים המזומנים.
 2.2ניהול ההיבטים הכספיים ובכלל זה של מערך החוזים וההתקשרויות של
החכ"ר ,מערך הבקרה העסקית והתפעולית ותחום הפיתוח העסקי ,לרבות אלה הנובעים
ו/או המתייחסים לפעילות החכ"ר בביצוע עבודות פיתוח באזורים שונים בתחום העיר
ראשון לציון.
 2.3הכנת הדוחות הכספיים לסוגיהם וניהול הקשר עם רואי החשבון של החכ"ר.
 2.4אחריות לקביעת ויישום נהלי עבודה בתחום הכספי.
 2.5אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של החכ"ר ואחריות להנהלת החשבונות של
החברה.
 2.6אחריות לניהול גבייה ואכיפה.
 2.7אחריות לקביעת תנאים כספיים לביצוע התקשרויות ומדיניות תשלומים.
 2.8פיקוח ואחריות על נושא שכר ותנאי עבודה של עובדי החכ"ר וכן תנאי התקשרות מול
יועצים חיצוניים (גיוס עובדים ויועצים חיצוניים ,קביעת תנאי העסקה  /התקשרות,
ניהול הליכי סיום העסקה  /התקשרות).
 2.9ניהול והנעת צוות עובדים.
ב.

תנאי סף:

 .3על המועמד לתפקיד לעמוד בדרישות הסף המפורטות להלן ויודגש ,כי אי עמידה בדרישות הסף
פירושה כי מועמדותו של המועמד תיפסל על הסף:
 3.1על המועמד להיות תושב ישראל.
 3.2על המועמד להיות רואה חשבון מוסמך בעל תואר אקדמאי במקצוע ראיית החשבון –
העתק תעודה המעידה כאמור תצורף למסמכי ההצעה .מובהר ,כי תינתן עדיפות
למועמדים בעלי תואר שני במנהל עסקים ,כלכלה או תואר שווה ערך.
 3.3על המועמד להיות בעל רישיון ראיית חשבון לפחות  10שנים.

3.4
3.5
3.6
3.7
ד.

על המועמד להיות בעל ניסיון מוכח של  7שנים לפחות בתפקיד ניהולי בתחום הכספים
במוסד ציבורי או תאגיד בהיקף פעילות של לפחות  300מיליון  ₪בשנה ,מתוכם  5שנים
לפחות כסמנכ"ל כספים.
על המועמד להיות בעל ניסיון מוכח בניהול צוות של לפחות  8עובדים.
על המועמד להיות בעל ידע בתוכנות כספים ושכר ומערכות  ,ERPיתרון למערכת .SAP B1
על המועמד להיות דובר עברית כשפת אם.
היקף התפקיד ותנאי העסקה:

 4התפקיד מוצע בהיקף של משרה מלאה ויובהר ,כי המשרה המדוברת הינה משרת
אמון ובמסגרתה יידרש המועמד שיתקבל להשקעת שעות עבודה נוספות ו/או
חריגות ו/או בימי המנוחה ,בהתאם לצורך.
 .5כפיפות – למנכ"ל החכ"ר.
 .6תנאי ההעסקה המוצעים ובכלל זה המשכורת המוצעת למועמד שייבחר לתפקיד
הינם בשיעור של  80% - 70%משכר מנכ"ל החכ"ר והכל בהתאם להוראות ולהנחיות משרד
הפנים ובכפוף לאישורים הנדרשים על ידי הגורמים הרלבנטיים על פי כל דין.
 .7כללי:
 7.1יצוין כי למועד זה ,המשרה מאוישת על ידי ממלאת מקום.
 7.2על המציע לכלול בהצעתו :קורות חיים ,תעודות המעידות על ההשכלה הנדרשת במכרז
זה ,המלצות וכן כל מידע אחר אשר לדעתו מלמד על ניסיון רלוונטי לדרישות התפקיד
במכרז זה.
 7.3ניתן להגיש קורות חיים במסירה אישית ,במעטפה סגורה ,לתיבת המכרזים ,המצויה
במשרדי החכ"ר ,בית חכ"ר (קומה  ,)6רחוב ירושלים  2בראשון לציון ,עד לא יאוחר מיום
חמישי 12.4.18 ,עד השעה  12:00או כל מועד נדחה אחר אשר יקבע על-ידי החכ"ר .לא
תתקבלנה הצעות שיוגשו בדואר ו/או בפקס (משרדי החברה סגורים לרגל חג הפסח בין
התאריכים  29.3.18עד  5.4.18כולל).
 7.4המיון הראשוני של ההצעות יבוצע על ידי ועדת מיון ראשונית שתורכב ממנכ"ל החכ"ר,
היועץ המשפטי ,רוה"ח של החברה ו/או כל צוות אחר שיוסמך לכך על ידי ועדת כוח
האדם והכספים של החכ"ר ,אשר בסיום הליך המיון הראשוני תציג את ממצאיה לוועדת
כוח האדם והכספים של החכ"ר (להלן" :ועדת כוח האדם").
 7.5ועדת כוח האדם תזמן לראיון אישי את המועמדים שעמדו בתנאי הסף.
 7.6ועדת כוח האדם תהיה רשאית לפנות ביוזמתה למועמדים פוטנציאליים ולהזמינם להגיש
מועמדות.
 7.7ועדת כוח האדם תהיה רשאית להפנות מועמדים מתאימים למבחני התאמה במכון בדיקה
חיצוני.

 7.8ועדת כוח האדם תהיה רשאית ,ביחס למועמדים שיגיעו לשלבים מתקדמים בהליך
האיתור והמיון ,לפנות לממליצים ו/או למעסיקים קודמים של המועמד ולפיכך ,מועמד
המבקש לשמור על דיסקרטיות ,מתבקש לציין זאת במפורש בהצעתו.
 7.9אין בקיום המכרז המפורט לעיל כדי לחייב את החכ"ר להתקשר עם מועמד מסוים ובכלל.
 7.10החכ"ר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך זה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
בכבוד רב
ניצן פלג ,מנכ"ל החברה הכלכלית

