







                

(בע"מ2003תאגידיובליםבשומרון)
 הזמנה להציע הצעות להצגת מועמדות 


) בשומרון יובלים והביוב המים קרני2003תאגיד מקומית ומועצה אריאל עיריית של מיסודה בע"מ )

למשרת8שומרוןמבקשבזאתלקבלהצעות
 מנהל/ת כללי/ת


 8תיאור התפקיד

לנהליה, ובהתאם בראשו והעומד הדירקטוריון מדיניות ע"פ החברה, של וכלכלי כללי ניהול
גיבושתוכניותאסטרטגיותוקביעתיעדים פעילותה, לחוקיםולתקנותהחליםעליהועלתחומי

בכלנושאיהמיםוהביוב.לפעילותהחברה,לשםהספקתצרכיהרשויותאריאלוקרנישומרון


 תחומי אחריות עיקריים:


 ובהתאם בראשו והעומד הדירקטוריון מדיניות ע"פ החברה, של וכלכלי כללי ניהול

לנהליה,לחוקיםולתקנותהחליםעליהועלתחומיפעילותה.

 .איתורמתמידשלצרכילקוחותהחברה,תושביהרשויותאריאלוקרנישומרון

 אסטרטגיותוקביעתיעדיםלפעילותהחברה,לשםהספקתצרכיהרשויותגיבושתוכניות

 בהתפתחותןבכלנושאיהמיםוהביוב.

 התוכנית למימוש עבודה תוכניות בהכנת והכפופים המנהלים של והנחיה הכוונה

 האסטרטגיתולהשגתהיעדיםובמימושן.

 .מעקבאחרמימושהתוכניותוהשגתהיעדים 

 העםהרשויותהמקומיות,משרדיממשלהוהחברותהמפתחותשלתיאוםפעילויותהחבר

הרשויות.

 של מתמיד שיבטיחשכלול והתפעוליתבאופן הניהולית התשתית התאמהמתמדתשל

 השירותלצרכןולרשויותכאחת.

 של איכותי ביצוע שיבטיחו החברה לעובדי וסביבתיים מקצועיים תנאים יצירת

 משימותיהם.

  הפעולות כל ובביצועיהנקיטת החברה בפעילות מתמיד שיפור להבטחת הנדרשות

 המקצועייםוהכלכליים.

 .אישורנהליהעבודהבחברהובקרהאחרהעבודהעלפיהם 

 וביצוע המשאבים כל הקצאת הבטחת תוך בחברה האיכות מערכת של כללי ניהול

 הפעולותהנדרשיםלהבטחתשיפורמתמידבפעילותהחברה.

 8כישורים נדרשים


לחוק86שנהלפחות,ואשרנתקיימובוהתנאיםהקבועיםבסעיף22תושבישראל,אשרמלאולו

התשס"א -לחוקהחברותהממשלתיות,תשל"ה33-ו18ובסעיפים2001-תאגידימיםוביוב,

,עלחריגיו17329

ת8כלכלה,מנהלעסקים,משפטים,ראייהוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים .1

שהוא אחראו שהואבעלתואראקדמי או עבודה, לימודי הנדסהאו מנהלציבורי, חשבון,

 השליםלימודיהשכלהגבוההאחרת,הכלבתחוםעיסוקההעיקרישלהחברה9














                



חמש .2 של מצטבר ניסיון שהואבעל או חמששניםלפחותבאחדמאלה של ניסיון הואבעל
שניםלפחותבשנייםאויותרמאלה8

בתפקידבכירבתחוםהניהולהעסקישלתאגידבעלהיקףעסקיםמשמעותי9)א(
בנושאיםכלכליים, )ב( בשירותהציבורי בכיר בתפקיד בכהונהציבוריתבכירהאו

מסחריים,ניהולייםאומשפטיים9
בתפקידבכירבתחוםעיסוקיההעיקרייםשלהחברה.)ג(

 
 עדיפות תינתן:

 לפחותבניהולגוףעסקי/ציבורי.שנים2ניסיוןמוכחשל

 יתרון.-ניסיוןמוכחבניהולצוותעובדים
 יתרון.-שניםלפחות2ניסיוןמוכחבתחוםהמיםוהביובבמשך
 יתרון.-הכרתמשקהמיםוהביובהמוניציפאליו/אוהארצי 

 בעלתודעתשירותגבוהה,יכולתניהולעובדיםוהנעתם,יכולתקבלתהחלטותומהימנות
ישית,יחסיםבינאישייםטובים,קפדנותודיוקבביצוע,יזמהומעוף,יכולתארגוןותכנון,א

יכולתתיאוםופיקוח,סמכותיות,נשיאהבאחריות,כושרטיפולבמספרנושאיםבמקביל,
 מו"מ, ניהול בשעותכושר לעבודה נכונות חיצוניים, גורמים בפני החברה ייצוג יכולת

.חריגות

הערות:
 בהתאםלהוראותהדין,טעוןמינויושלהמנכ"לאישורהועדהלבדיקתמינוייםשהוקמה

ב'לחוקהחברותהממשלתיות.16לפיסעיף

 ועדתהאיתוררשאיתלהזמיןלראיונותאתהמועמדיםשיראולההמתאימיםביותרלאור
 התרשמותהעלפיהמסמכיםשיוגשולה.

  הראיונותקבוע מועד תשלחלמועמדים 7.82891לידיעתכם8 עדכנית, הודעתזימון אך,
 שימצאומתאימים.

 להיבחן חלקם, כולםאו לדרושמהמועמדים, דעתה, שיקול ע"פ רשאית, ועדתהאיתור
 במבחניהתאמהבגופיםהעוסקיםבכך.

 .למעןהסרספקיובהרכיהתאגידרשאישלאלהתקשרעםאףאחדמהמועמדים 

  בהתאם יקבעו ההעסקה המיםתנאי תאגידי על הממונה ידי על המאושרת למסגרת
 והביובוהממונהעלהשכרבמשרדהאוצרויעוגנובחוזהאישי.

 מובהר,כיתנאיההעסקהומשךתקופתההעסקההינםבהתאםלחוקתאגידימיםוביוב,
 וכלליהממונהעלהתאגידים.2001-התשס"א

====================================================== 

 של האינטרנט באתר המצוי למועמד ושאלון והמלצות תעודות בצירוף חיים קורות

בכתובת להגיש.sh.co.il-www.yuvalimהתאגיד רשום/ דואר באמצעות לשלוח יש
 בדוא"ל( ו/או בפקס )לאלשלוח איתור97:11בשעה  82891. ב' עד ליוםידנית ,לוועדת

המלאכה שמענהרח' לתאגיד, כללי 8מנהל לידי המיםאריאל, הועדהלאיתורבתאגיד
 ""יובליםבשומרוןוהביוב

 .ההצעותישלחו/ימסרוידניתבמעטפהסגורהבציוןשםהמשרה 

.03-7382881פרטיםנוספיםניתןלקבלאצלהגב'מזלטלאורמרכזתהוועדהבטל'8
מופניתלנשיםוגבריםכאחד.בכלמקוםבומפורטתיאורתפקידיםבלשוןזכר,הכוונהמודעהזו

גםללשוןנקבה.
אלישבירו

יו"רהדירקטוריון
(בע"מ2003ון)יובליםבשומר


תיק8איתורמנכ"ל

http://www.yuvalim-sh.co.il/

