הזמנה מס' 1/19
קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד מנהל/ת חשבונות
לחברה הכלכלית לפיתוח שדרות
כללי:
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ ("החברה" ),מזמינה בזאת מועמדים יחידים ,העונים על
הדרישות ותנאי הסף המפורטים בהזמנה זו להלן ,להציע את מועמדותם לתפקיד מנהל/ת
חשבונות עבור מנהלת הסכם הגג.
ההתקשרות עם המועמד שיבחר ,תהיה בהסכם עבודה מיוחד כספק נותן שירותים חיצוני ובכפוף
לתנאי ההתקשרות כפי שיקבעו בהסכם אשר ייחתם בין החברה לבין המועמד שיבחר לתפקיד
ו/או אפשרות העסקה ישירה של החברה בכפוף לאישור משרד הפנים.
חובה על המועמד שייבחר לעבוד במשרדי החברה  5ימים בשבוע ( 180 ,שעות חודשיות לפחות )
וייחתם עמו הסכם לתקופה בת שנה ושנתיים אופציה.
במהלך תקופת ההתקשרות המועמד לא יוכל לעסוק בכל עיסוק אחר ו/או במקום עבודה אחר,
ללא אישור בכתב מראש מאת החברה.

תיאור התפקיד ,דרישות ותנאים:
התפקיד :מנהל/ת חשבונות.
היקף משרה 180 :שעות לפחות
כפיפות :חשב החברה
מועד התחלה משוער :אוגוסט 2019

ידע וניסיון נדרשים :
•
•
•
•
•
•
•

תעודת מנהל חשבונות סוג  2או תואר בחשבונאות/כלכלה/מנהל עסקים
ניסיון מוכח של  3שנים לפחות ,במערכת הנה"ח מורכבת
ניסיון מוכח בעבודת הנה"ח ברשויות מקומיות או תאגידים עירוניים  -יתרון
שליטה במערכות הנה"ח ממוחשבות
שליטה בתוכנות Office
שליטה טובה מאד בExcel -
היכרות עם תוכנות חשבשבת/ריווחית  -יתרון

הגדרת התפקיד:
•
•
•
•

ניהול כולל של מערכת הנהלת החשבונות.
הכנת דוחות כספיים (מאזנים  ,רו"ה  ,תזרים) תקופתיים
הכנת דוחות תקופתיים להנהלה
דיווח דוחות וחשבונות לשלטונות המס

הזמנה מס' 1/19
קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד מנהל/ת חשבונות
לחברה הכלכלית לפיתוח שדרות
תכונות ויכולות נדרשות:
•
•
•
•
•
•

יכולת עבודה עצמאית
אמינות ויושרה אישית
יחסי אנוש טובים
נכונות לעבודה מאומצת
סדר ,ארגון ותכנון עבודה
יכולת פיקוח ובקרה

אופן הגשת המועמדות:
•

המעוניינים העומדים בידע וניסיון הנדרשים והעונים על דרישות התפקיד מתבקשים להגיש
קורות חיים בצרוף תעודות המעידות על השכלה/רישיון נדרש וכן אישורים המעידים על
בלבד:
ניסיון ו/או העסקה והמלצות רלוונטיות ,באמצעות דואר אלקטרוני
.sderotecjob@gmail.com
בעת הגשת המועמדות יש לציין בנדון" :הזמנה מס'  1/19קול קורא להגשת מועמדות
לתפקיד מנהל/ת חשבונות בחברה הכלכלית למנהלת הסכם הגג בשדרות".
המועד האחרון להגשת המועמדות למכרז הינו עד לא יאוחר מיום  15/7/2019שעה . 12:00

•

מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם ,במועד שנקבע ,מועמדותם לא
תיבדק.

•
•

הבהרה מגדרית:
קול הקורא נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בכבוד רב,
אריה כהן
ראש מנהלת הסכם הגג

אמנון קוזניץ
מנכ"ל החברה

