
 למנכ"ל החברה הכלכליתמכרז 

 חברה כלכלית חבל ים המלח היחידה:

 מנכ"ל החברה הכלכלית חבל ים המלח תואר המשרה:

אישי כמקובל בחברות העירוניות ובהתאם למפורט בהנחיות  הסכם עבודה דרגת המשרה ודירוגה:
 משרד הפנים.

 משרה 100% היקף העסקה:

 פנימי /חיצוני סוג מכרז:

 תפקיד:תיאור 

  תחומי כל החברה הכלכלית בהשוטפת של פעילות כלל הניהול
  .פעילותה

  ניהול תקציבי וכספי של פעילות החברה לצורך מקסום הרווחים
  .למטרת השקעה ופיתוח

 פיתוח כלכלי בתחום המועצה האזורית תמר.  
  המנוהלים על  פרויקטיםגיוס משאבים כלכליים ואנושיים לטובת

  .ידי החברה

  כלכליים בתחומי המועצה ובפרויקטיםתמיכה בייזום.  

 ניהול צוות העובדים, קבלני משנה ונותני שירותים.  

 השתתפות בפורומים רלבנטיים לצורך קידום מטרות החברה. 

 תנאי סף:

השכלה אקדמית באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל בעל  השכלה:
עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה או 

עדיפות תינתן בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה. 
 לבעל תואר/ת שני בתחומים דלעיל. 

באחד מהתחומים שנים לפחות  5למועמד/ת ניסיון של  דרישות ניסיון:
 הבאים:

בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים  .1
 משמעותי.

בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים,  .2
 מסחריים, ניהוליים או משפטיים.

 בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה. .3
במקרים חריגים תהיה החברה כלכלית רשאית לבחור במי שלא מתקיים 
בו/ה תנאי הסף של הניסיון באחד התחומים כמפורט לעיל, וזאת ככל 
שהינו בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה 

שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שלא  5כמפורט לעיל, שמתוכן 
 בשנה. ₪ 6,000,000 -יפחת מ

 כישורים אישיים:

 יצירתיות 

 אחריות 

 יוזמה 
 דבקות במטרה 
 אמינות 

 נאמנות 
 כושר מנהיגות ויכולת עבודה בצוות 

 כושר ניסוח בעל פה ובכתב 

 בעל הופעה ייצוגית 

 יו"ר החברה הכלכלית כפיפות:



 למנכ"ל החברה הכלכליתמכרז 

 מינהלה:

  :01.1971.יום חמישי מועד פרסום המכרז 

  :12:00בשעה  01.1931. חמישיקורות חיים  יש להגיש עד יום 
 במייל לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש

  tamar.co.il-ko@ma  6688901-08או בפקס.  

 08- אנוש משאבי מנהלת בורבא אילה: זה מכרז לעניין הקשר איש
6688871 

 זה שאלון, בצירוף תמונה מלא באופן למועמד שאלון יש למלא טופס 
 ".תמר" האזורית המועצה באתר להשיג ניתן

                                                                                        
 

 דב ליטבינוף                                                                            
 יו"ר                                                                
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