לחברה הממשלתית לתיירות בע”מ דרוש/ה
תנאי סף:

סמנכ”ל/ית כספים

 .1אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל.
 .2רואה חשבון מוסמך או בעל תואר אקדמי בחשבונאות (להלן“ :השכלה פיננסית”) או בעל תואר
אקדמי בכלכלה או במינהל עסקים או בהנדסת תעשייה וניהול (להלן“ :השכלה רלוונטית”).1
 .3בעל ניסיון של חמש ( )5שנים לפחות בעשר ( )10השנים האחרונות באחד מאלה ,או בעל
ניסיון מצטבר של חמש ( )5שנים לפחות בעשר ( )10השנים האחרונות בשניים או יותר מאלה:
(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי(*) של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי(**)
(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי(***) בנושאים כלכליים,
מסחריים ,ניהוליים.
(ג) בתפקיד בכיר (****) בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (*****).
 .4ניסיון מקצועי לבעלי השכלה פיננסית – בעל ניסיון בתחום הפיננסי של חמש שנים לפחות
במהלך עשר השנים האחרונות ,כאשר לפחות בשליש מן התקופה עסק בעריכה או בביקורת
של דו”חות כספיים בחברות ו/או עבור חברות בעלות היקף פעילות משמעותי(**) או היה
אחראי על עריכת הדו”חות הכספיים בחברות ו/או עבור חברות כאמור .
 .5ניסיון מקצועי לבעלי השכלה רלוונטית – בעל ניסיון בתחום הפיננסי של שמונה שנים לפחות
במהלך עשר השנים האחרונות ,כאשר לפחות בשליש מן התקופה עסק בעריכה או בביקורת
של דו”חות כספיים בחברות ו/או עבור חברות בעלות היקף פעילות משמעותי(**) או היה
אחראי על עריכת הדו”חות הכספיים בחברות ו/או עבור חברות כאמור.
“תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי” – מי שכיהן כסמנכ”ל כספים ומעלה או
(*)
מי שכיהן בתפקיד פחות מסמנכ”ל כספים ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה:
( )1היה אחראי על למעלה מ 4-עובדים; ( )2ניהל בעצמו פעילות בעלת היקף
כספי שנתי העולה על  100מלש”ח או תקציב שנתי העולה על  100מלש”ח; ()3
החברה בה מילא המועמד את התפקיד עוסקת בתחומי עיסוקיה העיקריים של
החברה ,כהגדרתם להלן.
היקף עסקים/פעילות משמעותי –היקף כספי של  100מלש”ח לשנה לפחות
(**)
(בשנים בהן כיהן המועמד בתפקיד).
(*** כהונה ציבורית בכירה או תפקיד בכיר בשירות הציבורי – תפקיד בשירות הציבורי בדרג
 41ומעלה או בעל דרגת אל”מ בצה”ל או דרגה מקבילה בכוחות הבטחון או ההצלה.
(****) תפקיד בכיר – מי שכיהן כסמנכ”ל כספים ומעלה או מי שהיה נושא המשרה
הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה )1( :היה
אחראי על למעלה מ 2-עובדים ( )2ניהל פעילות בעלת היקף כספי שנתי העולה
על  50מלש”ח או תקציב שנתי העולה על  50מלש”ח.
(*****) תחום עיסוקיה העיקריים של החברה – ניהול ופיתוח תשתיות.
יתרונות:
• ניסיון בעבודה בתחום הפיננסי במגזר הציבורי/ממשלתי;
• רואה חשבון מוסמך בעל רישיון בתוקף וכן בעל ניסיון מקצועי של  7שנים לפחות בעריכה ו/
או בביקורת על דו”חות כספיים;
• ניסיון בניהול עובדים בדגש על ניהול מנהלי חשבונות;
• היכרות עם המגזר הממשלתי לרבות יישום ניהול הרשאות בסביבות ממוחשבות במגזר הממשלתי;
• הכנת תקציב שנתי ובקרה עליו מול ביצוע;
• ניהול מערך לגביית חובות לרבות מעקב תשלומים ומועדים;
• ניסיון בבקרה על חשבות שכר בגוף ציבורי הכפוף להוראות הממונה על השכר;
קורות חיים בצירוף תעודות השכלה ,מסמכים שיש בהם כדי להוכיח את עמידת המועמד בתנאי הסף וכל
מסמך אחר רלוונטי כולל שאלון למועמד חתום וסרוק (אותו ניתן להוריד בכתובת )www.igtc.co.il :יש
לשלוח לכתובת הדוא”ל samancal@igtc.co.il :עד ליום  29.3.2020בשעה ( 12:00כולל) ,או שניתן
להגישו ידנית במעטפה סגורה עליה יירשם “מועמדות לתפקיד סמנכ”ל כספים” לתיבה שתוצב במשרדי
החברה בכתובת בנין המגדל – קומה  ,3הגן הטכנולוגי מלחה ,ירושלים.
לשון המודעה מנוסחת בלשון זכר אך היא מכוונת לנשים וגברים כאחד.
רק פניות מתאימות תענינה.
דירקטוריון החברה הממשלתית לתיירות
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