
  
 
 

 תאגיד המים והביוב של העיר עכו - מי עכו בע"מ-  מזמין אותך להגיש מועמדותך
 לתפקיד:

 

 סמנכ"ל כספים/חשב
 תיאור התפקיד

 אחריות על מערך הכספים הכולל של התאגיד.▪
 התנהלות, מעקב ואחריות מול בנקים וניהול תזרימי מזומנים שוטפים.▪
 אחריות על הנהלת החשבונות והפקת דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים.▪
 אחריות על נושא השכר בתאגיד.▪
 אחריות וניהול תקציב התאגיד כולל בקרה תקציבית.▪
 אחריות על פעילות מחלקת הגביה לרבות תחום הגביה ואכיפה מול צרכני החברה.▪
  אחריות על תחום הרכש והתנהלות מול ספקים.▪
 אחריות על התשתית הכספית בתאגיד לרבות תכנת המחשוב, בניית נהלי עבודה, ניהול הרשאות וכו'.▪
 ביצוע ניתוחים כלכליים וחשבונאים והצגת הנתונים בפני המנכ"ל ודירקטוריון התאגיד.▪
 השתתפות בישיבות דירקטוריון התאגיד וועדות המשנה.▪
 כפיפות למנכ"ל התאגיד.▪
 

 נדרש
 תואר ראשון בכלכלה ו/או בחשבונאות.▪
 תואר שני רלוונטי ו/או רשיון רו"ח - יתרון.▪
 ניסיון מוכח של שלוש שנים  לפחות בתפקיד חשב/ת ו/או מנהל/ת כספים ואו כלכלן/ית בכיר/ה בחברה בהיקף▪

 פעילות של 20 מליון ש"ח לפחות ו/או בניהול מערכת כספית לרבות בקרה תקציבית בתאגיד ו/או ברשות
  מקומית ו/או בחברה  עירונית ו/או בחברה ממשלתית ו/או בחברה עיסקית בעלי היקף פעילות כאמור.

  ניסיון במשק המים והביוב ו/או בתחום הרשויות המקומיות – יתרון.▪
 ידע בניהול בקרה תקציבית, עריכת תזרימי מזומנים, עריכה וניתוח דו"חות כספיים.▪
  ידע מוכח בהפעלת תוכנות הנהלת חשבונות.▪
▪.Excel, Word, PowerPoint, Access ידע ונסיון בעבודה על תוכנות 
 ידיעת השפה העברית על בוריה, כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ.▪
 יחסי אנוש מעולים.▪
 
 ועדת האיתור של התאגיד שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לה מתאימים, על פי▪

 המסמכים שיוגשו לה ו/או להפנות חלק מהמועמדים למבדקי השמה.
 תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר▪

 במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.
 מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.▪
 

במעטפות רלוונטיות, ותעודות המלצות פקס) ומס' מייל, כתובת טלפון, מס' (כולל חיים              קורות
ניתן בע"מ" עכו מי כספים/חשב סמנכ"ל לתפקיד מועמדות האיתור- "לועדת יצויין עליהן              סגורות,
במשרדי בע"מ עכו מי מנכ"ל לשכת מנהלת לוי, דורין לגב' בדואר) לשלוח (לא בלבד ידנית                 למסור
האחרון המועד עד וזאת 15:00 עד 09:00 השעות בין עכו 57 הארבעה דרך ברח'                התאגיד
יוגשו אשר ו/או ידנית ימסרו שלא (פניות .12:00 בשעה 14/01/2020 שהינו מועמדויות              להגשת

 לאחר המועד האחרון לא יידונו). מספר טלפון לבירורים: 04-9819063 שלוחה 0 או 6.
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