
למיה )תשתיות המים של הוד השרון( בע"מ
 דרוש/ה

 מנהל/ת כספים 

להגיש מועמדותם/ן לתפקיד מנהל/ת הכספים   מיה )תשתיות המים של הוד השרון( בע"מ מזמין בזאת מועמדים/ות
 של החברה בכפיפות ישירה למנכ"ל החברה.

מעביד בלבד(. -)יחסי עובד 100%היקף המשרה :  .1

 מהות התפקיד :   .2

. אחריות על מערך הכספים הכולל של החברה •

. מול בנקים וניהול תזרימי מזומנים שוטפיםואחריות  , מעקבהתנהלות •
וניהול השקעות.גיוס הלוואות  •

.חות כספיים" אחריות על הנהלת החשבונות והפקת דו •
)בקרה תקציבית(. תקציב ומעקב אחר ביצוע אחריות וניהול  •
. ניהול רכש והתנהלות מול ספקיםאחריות על   •

ניתוחים כלכליים וחשבונאיים והצגת הנתונים בפני המנכ"ל והדירקטוריון.  •
אחריות על נושא השכר בתאגיד.   •

בתחום    אחריות  • הרשאות  ניהול  עבודה,  נהלי  המחשוב,  תוכנות  לרבות  בתאגיד  הכספית  התשתית  על 
הכספים.  

. על ידי מנכ"ל החברה המשימות שיוטלו כפיפות למנכ"ל התאגיד וביצוע •

דרישות הסף לתפקיד :   .3

רו"ח חשבון מוסמך/ת בעל/ת רישיון בתוקף.  •
בשנימיליון ₪ לפחות,    30בחברות עם מחזור כספים שנתי של    ,שנים לפחות  3ניסיון וידע מוכח של    ת/בעל •

:אלה

ו/או גזבר/ית.  תפקיד חשב/ת ו/או מנהל כספים)א( 

בקרה תקציבית ועריכת תזרימי מזומניםבניית תקציב ו ניהול מערכת כספית, כולל, בין השאר )ב( 
.דו"חות כספייםעריכה וניתוח      

דרישות נוספות :  .4
יכולת התבטאות בעברית, בכתב ובע"פ ברמה גבוהה, יכולת העברת מסרים, רהיטות  •
יחסי אנוש מעולים.  •
נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.  •
ניהול צוות עובדים.   •

יתרונות :  .5

תואר שני ומעלה בכלכלה/מנהל עסקים. •
הרגולטורים הרלוונטיים: רשות המים והממונה על תאגידי המים והביוב. היכרות וניסיון עם  •
הכרת כללי תאגידי מים וביוב.   •
. ניתוחים כלכליים לרבות מעקב אחר ביצוע תקציב •
יכולת ניהול.  •
.דע ושליטה בתוכנת פריוריטיי •



 

 

 

 הוראות כלליות :  .6

הגשת המועמדות תתבצע באמצעות משלוח קורות חיים, תעודות השכלה, המלצות ו/או רשימת ממליצים,  •
 www.mayawater.co.ilאישור רו"ח בתוקף ושאלון אותו ניתן להוריד מאתר מיה בע"מ בכתובת : 

תאגיד  לתיבת המכרזים של החברה בכתובת של ה  14:00בשעה    03.03.2022את המועמדות יש להגיש עד ליום   •
 בהוד השרון, בצירוף כל המסמכים האמורים. 8ברחוב הנגר 

 לא תתקבל הצעה שלא תוגש באופן ידני למשרדי התאגיד.   •

 וועדת האיתור שומרת על זכותה לזמן את המועמדים/ות, או חלק מהם/ן, לראיון התרשמות, אחד או יותר. •

 שפרטיהם יימסרו על ידי המועמדים/ות. וועדת האיתור שומרת על זכותה ליצור קשר עם ממליצים  •

מבחני   • ו/או  אמינות  למבחני  מהם/ן,  חלק  או  המועמדים/ות,  את  לזמן  זכותה  על  שומרת  האיתור  וועדת 
 התאמה על פי שיקול דעתה. 

והיא   • מן המועמדים/ות,  מי  עם  ייכרת הסכם העסקה  זה  הליך  בסיום  כי  אינה מתחייבת  האיתור  וועדת 
ההליך ו/או להאריך את המועדים הנקובים לעיל, בכל עת, ומכל סיבה, על פי    שומרת על זכותה לבטל את

 שיקול דעתה. 

על   • והביוב והממונה  על תאגידי המים  יד הממונה  על  יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת  תנאי ההעסקה 
 .השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי

 
 


	למיה (תשתיות המים של הוד השרון) בע"מ דרוש/ה מנהל/ת כספים
	למיה (תשתיות המים של הוד השרון) בע"מ דרוש/ה מנהל/ת כספים
	למיה (תשתיות המים של הוד השרון) בע"מ דרוש/ה מנהל/ת כספים
	1. היקף המשרה : 100% (יחסי עובד-מעביד בלבד).
	2. מהות התפקיד :
	3. דרישות הסף לתפקיד :
	4. דרישות נוספות :
	5. יתרונות :


