
 

 

 

 
 למשרת  מבקשת לקבל הצעותהחברה(  -)להלןבע"מ החברה הכלכלית לחיפה 

 סמנכ"ל פרויקטים לחברה 
 

 :תיאור עיקרי התפקיד .1
יו"ר וכפיפות למנכ"ל החברה, הפועל בהתאם למדיניות דירקטוריון החברה  1.1

 הדירקטוריון.
קידום וייזום פרויקטים קיימים ופרויקטים עתידיים בתחום עיסוקה של החברה  1.2

 והובלת תהליכים הקשורים לפעילותה השוטפת.
 פיתוח, ליווי והוצאה אל הפועל של פרויקטים. כניותותגיבוש  1.3
 עבודה אל מול מספר רב של ממשקים פנים וחוץ אירגוניים. 1.4
 הובלת פרויקטים, אחריות על איכותם ותפעולם בהתאם למדיניות החברה. 1.5

 :דרישות סף -כישורים נדרשים .2
 מנהל באים: כלכלה/הבאחד המקצועות ון לפחות ראשבעל תואר אקדמי  2.1

 הנדסה עסקים/
 וכן:

ון בתפקיד ישל החברה, בעל ניס השנים לפחות בתחום עיסוק 5בעל ניסיון של  2.2
בעל היקף עסקים משמעותי בנושאים  תאגידבכיר בתחום הניהול העסקי של 

 כלכליים, מסחריים וניהוליים.

 ינם מצטברים. ה 2.2 -ו 2.1התנאים המפורטים בסעיפים 

 :נוספות שלהלןהלמועמדים העומדים בדרישות  ןעדיפות תינת .3
וביצוע פרויקטים מורכבים בהיקפים  הידע וניסיון קודם ומוכח ביזום, ניהול, הובל 3.1

 משמעותיים.
 כושר ארגוני, ניהולי וראיה מערכתית רחבה, לרבות ניסיון. 3.2
יים וניהול תקציבים ידע כלכלי, הבנה בדו"חות כספיים, עריכת אומדנים כספ 3.3

 בהיקפים משמעותיים.
 ומתנים עם גורמים עסקיים. םניהול משאיליכולת מוכחת וכושר  3.4
 ידיעת השפה העברית על בוריה, ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה. 3.5
 מתגורר בחיפה.מועמד העדיפות תינתן ל 3.6

 
 תנאי העסקה .4

ל משרד הפנים חוזה העסקה אישי הנגזר משכר מנכ"ל החברה בהתאם לחוזרי מנכ"
 וכפי שיאושר על ידי הגורמים הרלבנטיים על פי דין.  

 
 אופן הגשת המועמדות  .5

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים באמצעות דואר רשום או הגשה  5.1
ידנית )אין לשלוח מסמכים בפקס ו/או בדוא"ל( וזאת במעטפה סגורה עליה 

שעה  22.6.2017מכרז סמנכ"ל לחברה הכלכלית לחיפה וזאת עד ליום  –ירשם 
בקשות חיפה.  7קומה  3פארק מת"ם מגדל  9בכתובת אנדרי סחרוב  16:00

 שיתקבלו לאחר המועד האמור לא תובאנה בחשבון.
לפניה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות  5.2

רף קורות חיים )כולל דרכי התקשרות( בצירוף ממעסיקים קודמים. כמו כן יש לצ
תצלום ת"ז של המועמד. קורות החיים יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס 

 להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של המועמד. 
החברה רשאית, לפי שיקול דעתה לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם  5.3

 ופים העוסקים בכך. גלהבחן במבחני התאמה במסגרת 



 

 

לגבי מועמדים שיגיעו לשלב מתקדם בהליך המיון, שומרת לעצמה החברה את  5.4
הזכות לקבל מידע מהממליצים ו/או ממעסיקים קודמים. מועמדים אשר 
מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. 

ם לצורך במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיי
ו/או המלצה, תימסר על כך הודעה מראש למועמדים הנ"ל בכדי  עקבלת מיד

 לאפשר להם להסיר את מועמדותם באם יחפצו בכך. 
 

 שונות  .6
 רק פניות מתאימות תענינה. 6.1
, המכרז מתייחס 1998על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח  6.2

 לגברים ונשים כאחד. 
 לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה.  החברה שומרת על זכותה 6.3

 
 
 

 החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
 


