
   

 

  

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

 :מועמדותך לתפקיד
 

 התאגיד ת/ חשב       
 תיאור התפקיד 

 . חברההכולל של המערך הכספים  אחריות על ▪

 מול בנקים וניהול תזרימי מזומנים שוטפים. ואחריות  , מעקב התנהלות ▪

 .ייםוניים ושנתבער יםאחריות על הנהלת החשבונות והפקת דו"חות כספי ▪

 תקציב ומעקב אחר ביצוע.  ה וניהולבניי  ▪

 . אכיפההם  רבות תחולגביה רה על מחלקת הבק ▪

 רכש והתנהלות מול ספקים. ניהול  ▪

 , בקרות ודיווחים. התשתית הכספית בחברה, בניית נהלי עבודהאחר  טיפול ומעקב ▪

 י. ספהכוהצגת נתונים בתחום   וריון ווועדות משנההשתתפות בישיבות דירקט  ▪

 . התאגידל כ"נת למכפיפו  ▪
 

 נדרש
 בחשבונאות. ו/או  תואר ראשון בכלכלה ▪

 יתרון.  -תואר שני רלוונטי ו/או רשיון רו"ח  ▪

ו/אובתאגלפחות בתפקיד חשב/ת    נהש ניסיון מוכח של   ▪ ו/או בחברהב  יד  ו/או    רשות מקומית  עירונית 
כספית לרבות בקרה   רכת יהול מעבנו/או ת ש"ח לפחו יון מל 15ף פעילות של  היק  יל עב בחברה ממשלתית 

חברה פרטית    ו/או  בתאגיד ו/או ברשות מקומית ו/או בחברה  עירונית ו/או בחברה ממשלתיתתקציבית  
 היקף פעילות כאמור. יבעל

 , עריכה וניתוח דו"חות כספיים. מזומנים מיעריכת תזרי ,  בקרה תקציביתניהול ידע ב ▪
 ידע מוכח בהפעלת תוכנות הנהלת חשבונות.  ▪

 .  ,Excel, Word, PowerPointנות תוכ  סיון בעבודה עלע וניד ▪

 ידיעת השפה העברית על בוריה, כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ.  ▪

 . יחסי אנוש מעולים ▪
 
על  נות מועמדים שיראו לה מתאימים, ועדת האיתור של התאגיד שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיו ▪

 עמדים למבדקי השמה. ק מהמוהמסמכים שיוגשו לה ו/או להפנות חלפי 

תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על   ▪
 .שכר "מנהל מחלקה"רמת  – השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי

 ף אחד מהמועמדים. מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם א ▪
 

במעטפות   ,המלצות ותעודות רלוונטיות    מייל, ומס' פקס(  ס' טלפון, כתובתכולל מ)  קורות חיים
למסור ידנית    ניתן  "עכו בע"ממועמדות לתפקיד חשב מי    -עליהן יצויין "לועדת האיתורסגורות,  

בדואר(   לשלוח  )לא  התאגיד  בלבד  הארבעה  רח'  בבמשרדי  השעותעכו    57דרך  ד   ע   09:00  בין 
)פניות    12:00בשעה  ,  2022/05/01,  א'  יום,  ות ן להגשת מועמדויוזאת עד המועד האחרו  15:00

 שלא ימסרו ידנית ו/או אשר יוגשו לאחר המועד האחרון לא יידונו(. 
 

  מי עכו בע"מ           
 


