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  גשת מועמדותהמועד האחרון להדחיית  – /201942 פרמס מכרז

 מנהל/ת מטה חברת כיוונים תיאור המשרה:

 

 באיכות וגדל הולך מרכיב מהווים והפנאי התרבות כי התפיסה מתוך הוקמה כיוונים חברת

 שבע באר לתושבי מציעה כיוונים, בישראל מרכזי כמטרופולין. התושבים של חייהם

 וגבוהה איכותית תרבות, ועשירה מגוונת תרבותית פעילות של הזדמנויות שפע כולו והאזור

  . המבוגר לקהל והן הצעיר לקהל הן – עממי בידור לצד

 

 תיאור התפקיד:
משאבי אחריות ניהולית על עבודת מטה החברה הכולל את תחומי השיווק, השירות,  •

 מידע.אנוש ומערכות 
 בהוצאה לפועל של מדיניות הנהלת החברה. ה/שותף •
ייזום, ניהול, תיאום, פיקוח, מעקב ובקרה אחר פרויקטים שונים המבוצעים על ידי  •

 החברה.
 בכיר בהובלת החברה, ואחראי להשגת מטרותיה. ה/שותף •
 אחריות על הכנת תכניות עבודה ופיקוח על ביצוען השוטף. •
 למנכ"ל בבקרה על תחום הכספים בחברה ומחלקת השכר.סיוע  •
 סיוע למנכ"ל בבקרה על תחום התפעול והבטיחות בחברה. •
 בקרה על תחום ההתקשרויות והרכש. •
 .מעקב אחר החלטות •
 של החברה. אינטגרציה בין מטה החברה לאגפים •
 הובלת מהלכים ופרויקטים חוצי ארגון. •
 עבודה בחברה.קביעה והטמעת נהלים ותהליכי  •
 .שונות חיצוניות ביקורות אחר ובקרה מעקב תהליכי ניהול •
 בקרות אחר מחלקות ויחידות החברה.  ניהול •
 

 השכלה: 
ראיית חשבון,  ,עסקים מנהל: כלכלה, הבאים מהמקצועות באחד אקדמאי תואר בעל •

 חובה.  –עיסוקה של החברה.  בתחוםאו בעל תואר אקדמאי   הנדסה, ציבורי מנהל
 

 :דרישות התפקיד
מיליון  25הנדסיים בהיקף כספי של מעל לניסיון מוכח בהובלת פרויקטים חברתיים/ •

 חובה.  - ₪
 חובה.  - שנים לפחות בתפקיד ניהולי בכיר בחברה פרטית או ציבורית 5בעל ניסיון של   •
 חובה.  -₪ מיליון  35ניסיון מוכח בניהול תקציב של מעל  •
 יתרון. -הבנה וניסיון בניהול מערך כספי בהיבט החשבונאי  •
 יתרון. -במגזר הציבורי וניסון ניהולי במגזר הציבורי נטי וותפקיד רל •
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 : או
 בכהונה/משמעותי עסקים היקף בעל תאגיד של עסקי הניהול בתחום בכיר בתפקיד
בכיר בתחום  בתפקיד/או ניהוליים כלכליים בנושאים הציבורי בשירותבתפקיד /ציבורית

 עיסוקה של החברה. 
 

 :דרישות נוספות
 .גבוהותיכולות ניהוליות  •
 יכולת עמידה בעומס משימות. -יכולת עבודה מול מספר גורמים במקביל  •
 סדר, ארגון ועבודה בכפוף להשגת יעדים. •
 כישורי עבודת צוות וכישורי שירות, סבלנות ויצירתיות. •
 יכולת משא ומתן מול גורמי פנים וחוץ. •
 נכונות לעבודה מאומצת ובשעות לא שגרתיות. •

 
 100%: היקף                                                    מנכ"ל כיוונים : כפיפות

 
 הערות:

 .החברה"ל למנכ ישירה בכפיפות אמון משרת .1
הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה  .2

 משרה. 
תמונת פספורט, רשימת  קורות חיים, בצירוף שאלון למועמד )ניתן להורדה מהאתר(, .3

ממליצים )כולל מספרי טלפון( ותעודות המעידות על הכישורים הרשומים לעיל, ניתן 
 –להגיש במעטפה סגורה, בציון שם המשרה ומספרה, במשרדי חברת "כיוונים" 

, ףתש" ב' חשוןיום חמישי, באר שבע עד ל 82משאבי אנוש, רחוב ההסתדרות 
 בדיוק.  12:00בשעה  31/10/2019
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