
 מכרז לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית נהריה בע"מ 

 כללימינהל  היחידה:
  מנכ"ל החברה הכלכלית נהריה בע"מ  תואר המשרה:

דרגת המשרה 
 ודירוגה:

 חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.שכר בכירים, 

 משרה 100% היקף העסקה:
 חיצוני סוג מכרז:

 תיאור תפקיד:

החברה הנה "תאגיד עירוני", כמשמעו בפקודת העיריות, בבעלותה המלאה של 

הכלכלית נהריה מתפתחת, תוך מטרה עיקרית לשמש החברה נהריה. עיריית 

לפיתוח העיר והגדלת הכנסות לרשות. כיום עוסקת החברה  יתכמעטפת וזרוע ביצוע

ובכלל זה: ייזום  ,נהריהנן בסמכותה של עיריית יבתחומי פעילות מגוונים, אשר ה

 ;נהריהוהשקעות בפרויקטים מניבים בעיר 

 פיתוח כלכלי ומקורות הכנסה לרשות ולחברה 
 בינוי מוסדות ציבורועבודות פיתוח תשתיות ציבוריות  פיקוחניהול ו( 

 ;בדגש על מוסדות חינוך(
  ניהול פרוייקטים 
  מנהלת הסכם הגגניהול; 
  עירוניים; נכסיםניהול 
 רועי תרבות יניהול והפקת א 
  ניהול הקאנטרי העירוני 
 ניהול חופי הים 
  ניהול מרכז טיהור שפכים אזורי 
  שילוט ועוד ,נהריהפעילות למיתוג העיר 

בתחום יזום פרויקטים ל ,מנהל הכללי של החברה, אחראי להנהיג את החברה ה

ניהול  הזדמנויות לפיתוח כלכלי של העיר, פיתוח עסקי, זיהוי עיסוקה שלהחברה,

משא ומתן עסקי, גיבוש תכניות העבודה של החברה, ותיאום ופיקוח על ביצועם, 

אחריות על הכנת תקציב שנתי של החברה, בהתאם  .ובקרה על אופן ביצועם

 .לתוכנית העבודה

  ניהול תקציב אחראי ומבוקר הכולל דיווח לדירקטוריון ולמועצת העיר ע"פ הנדרש.

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות
אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל בעל תואר 

 באחד מהתחומים הבאים : הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל
, משפטים, הנדסה , לימודי נהל עסקים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי יכלכלה, מ

  עבודה ו/או בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה של החברה.

 דיפות לבעלי תואר שני. ע

  



  – ניסיון תעסוקתי

  שנים בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של  5בעל ניסיון של לפחות
 תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי 

שנים לפחות בכהונה ציבורית או בתפקיד  5ניסיון מקצועי של  או: 
 בשרות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.

שנים לפחות בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים  5ניסיון של  או:
 של החברה.

 של שנתי ניהול תקציבים בעלי היקף פעילות עדיפות לבעלי ניסיון ב

 שנים האחרונות  5-ב  ₪מיליון  100לפחות 

  מוכח בפיתוח עסקי הכולל פיתוח מקורות הכנסה עדיפות לבעלי ניסיון
 והגדלה של מחזור שנתי 

 ויכולת קריאה והבנה  בעל ניסיון פיננסי וניהול סיכונים מוכחעדיפות ל
 גבוהה של דוחות כספים ומאזנים שנתיים

 ניסיון ניהולי:
  שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה. 5לפחות 

  דרישות נוספות :

 תיכולת ניהול צוות עובדים ונותני שירותים, קבלת החלטות ומהימנו 
 אישית, יחסים בינאישיים, קפדנות ודיוק בביצוע, יוזמה ומעוף.

  יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, כושר טיפול במספר נושאים
 במקביל. כושר ניהול משא ומתן, יכולת ייצוג מול גורמים חיצוניים. 

 תרצויה היכרות טובה עם המערכת המוניציפלי  
 הבנה עם הצבת מטרות והשגתן. כנית עסקית, יחד יכולת פיתוח ת

 מעמיקה בניהול תקציבים ופיתוח כלכלי. 
  יחסי אנוש מעולים 
  יכולת ניסוח גבוהה 
  שפות : ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעה טובה של השפה האנגלית

  כתיבה ודיבור( )

  יתרון  –ידיעת שפות נוספות 
 עסקי מוכח  עדיפות למנהל כספים או גזבר רשות מקומית בעל ניסיון 
 יושר ואמינות 

עבודה בצמידות למנכ"ל הרשות ולראש   :מאפייני העשייה הייחודיים לתפקיד

 העירייה. עבודה בשעות לא שגרתיות 

 

  מינהלה
ואופן ההגשה 

 :מועמדות 

 מועמדותם בצירוףאת המועמדים העונים על הדרישות הנ"ל, מתבקשים להגיש 

וצילום רישיון  אישורי העסקה , המלצות, קורות חיים מפורטים, תעודות השכלה

 נהיגה. 

 שד', במנכ"ל עיריית נהריהבמשרדי  10.1924.הצעות יש להגיש עד ליום 

לשכת , מנהלת סימה קליפר ,לידי גב'  , נהריה. בשעות קבלת קהל 19הגעתון 

הגשת  "בציון כותרת המייל : ),. כמו כן, ניתן להגיש את ההצעה בדוא"למנכ"ל

                                           , (מועמדות למשרת מנכ"ל חברה כלכלית נהריה 

 –כאשר כל מסמכי ההצעה סרוקים   simak@nahariya.muni.il ,בכתובת

  .רסימה קליפובמקרה שכזה יש לוודא טלפונית את קבלת ההצעה מול גב' 

  052-5675121סימה קליפר בטלפון פרטים נוספים ניתן לקבל מגב' 

 .המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד

 

mailto:simak@nahariya.muni.il


 

 ת: הערו

  .פניה שתוגש ללא תעודות/אישורים רלבנטיים, לא תידון .1
 .עדיפות תינתן למועמדים העומדים בדרישות הנוספות הרצויות

הזוכה במכרז יתקבל לקבוע, כי יהייה רשאי החברה,  דירקטוריון .2
 לתקופת ניסיון של שנתיים, בה ייבחנו כישוריו/ה

 אלי אלבז                                                                                        
   מנכ"ל עיריית נהריה                                                                              

 


