
 1776-מא
  1/2016 מכרז פומבי מס'

 1979בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 
 מכריזה החברה הכלכלית לפיתוח קרית ביאליק בע"מ על משרת

 קריית ביאליק בע"מ הכלכלית החברה ית/ל"מנכ
 

החברה הכלכלית קריית ביאליק בע"מ (להלן: "החברה") הינה תאגיד עירוני 
העוסק בין היתר בניהול, תכנון, יזום, ביצוע ופיתוח פרוייקטים בתחום הבניה 

 תשתיות והתכנון העירוני. 
החברה אחראית לקידום וביצוע עבודות הפיתוח מכוח הסכם הגג במסגרתו 

יחידות דיור, לפיתוח שכונות  7,400 -עתידות להיבנות בקריית ביאליק כ
 חדשות ברחבי העיר, ולהובלת פרוייקטים גדולים. 

 החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת מנכ"ל החברה. 
 

 : תחומי אחריות
 מנהל/ת ומנחה את עובדי החברה באשר למדיניות החברה.  •
 החברה.  הוצאה לפועל של מדיניות הדירקטוריון ו/או האסיפה הכללית של •
מייעץ/ת לדירקטוריון החברה בגיבוש תכנון אסטרטגי, במדיניות, במטרות  •

 ויעדים נוספים. 
 אחראי/ת לביצוע מדיניות הדירקטוריון.  •
 אחריות על הכנת תכניות עבודה ותקציב החברה ופיקוח על ביצוען השוטף.  •
 ליוני שקלים. יהובלת תכניות פיתוח וביצוע של פרויקטים במאות מ •
 ם, פיקוח, מעקב ובקרה אחר פרויקטים שונים המבוצעים על ידי החברה. תאו •
 על ביצוע תכניות העבודה. מתאם/ת ומפקח/ת  •
 תכנון והובלת תקציב החברה.  •
 מוביל/ה את הנהלת החברה ואחראי/ת להשגת מטרות החברה.  •

 
 : תנאי סף

 מי שהוא תושב ואזרח ישראל אשר מתקיימים בו התנאים המצטברים הבאים: 
 ללא עבר פלילי.  .1
בעל תואר אקדמי באחד מהמקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים,  .2

ראיית חשבון, מינהל ציבורי הנדסה לימודי עבודה או תואר אקדמי בתחום 
 עיסוקה העיקרי של החברה. 

שנים  ניסיון באחד מאלה: בתפקיד בכיר בניהול העסקי  4בעל ניסיון של לפחות  .3
של תאגיד בעל מחזור כספי בהיקף משמעותי (בהיקף דומה להיקף הפעילות 

של החברה). בכהונה ציבורית או תפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים 



כלכליים, הנדסיים, ניהוליים, מסחריים, משפטיים או בתפקיד בכיר בתחום 
 רי של החברה. עיסוקיה העיק

במידה והוא  ואזרח ישראל אשר לא נתקיימו בו התנאים הקבועים לעיל,תושב 
) שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בסעיף לעיל, 8בעל ניסיון של עשר (

שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מסך כספי של  4שמתוכן 
קיימים נימוקים מיוחדים בשנה ושוועדת הבחינה אישרה ש₪ מיליון  100

 לבחירתו. 
 

 : כישורים אישיים נדרשים
 יכולת ניהול וארגון וראייה מערכתית רחבה. 

 יכולת ניהול מו"מ בדרג בכיר עם גוים ציבוריים ופרטיים. 
 יחסי אנוש מעולים. 

 יכולות ארגון ותכנון של מספר נושאים במקביל. 
 קפדנות ודיוק בביצוע. 

 ריאה והבנת דוחות כספיים. ידע כלכלי ויכולת ק
 יתרון.  –ידיעת השפה העברית על בוריה, אנגלית 

 יכולת הובלה וארגון של מהלכים ארגוניים, לוגיסטיים ותקציביים. 
 כושר ייזום ארגון תכנון תיאום והפעלת צוות עובדים גדול ומגוון. 

 בעל יכולת וניסיון בעבודה באופן עצמאי, יצירתי ומקורי. 
 עה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה. יכולת הב

 גמישות בשעות העבודה ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות. 
 

 . חוזה אישי, כפוף לאישור משרד הפנים. 100% –היקף משרה  : אי העסקהנת
עודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה, או אישור תעל המועמד/ת לצרף 

אם  –שקילות תואר מהאגף להערכת תארים ודיפלומות בחו"ל, במשרד החינוך 
ד סשכלה גבוהה בחו"ל או משלוחה של מוההוא בעל תואר ממוסד לימודים ל

גף להערכת תארים, לרבות אכאמור, בהתאם ובכפוף להוראות הדין וכללי ה
רות המדינה. מועמד/ת שימצא מתאים למשרה המוכרזת, הוראות נציבות שי

אפשר שיידרש לעבור מבחן התאמה. בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים 
בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי 

 כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה. 
 

שורים המעידים על עמידה בתנאי בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואי
מכרז המפורטים לעיל, תיאור תולדות חיים, ניסיון והמלצות, יש להגיש 

עד   -, הארכה תניבמעטפה סגורה, עם ציון מספר המכרז על גביה, במסירה יד
,  16לעיריית  קריית ביאליק, שד' ירושלים  12:00שעה  6/10/2016ה' יום 

 ש. קריית ביאליק, משרד משאבי אנו



בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בוועדת 
 המכרזים. 

  טל נקל, מזכירת משאבי אנוש, לפרטים נוספים ניתן לפנות ל
 .  04-8780819 בטלפון 


