
 

 :כפיפות
 . ונית לתרבות, ספורט ונופשהחברה העיר ןלדירקטוריו 

 
 :תאור התפקיד

עיריית רחובות,  כללי של החברה, שהינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של ניהול  
ויישום תכניות  , לרבות גיבוש יעדים לחברה  החברה ן טוריודירק בהתאם למדיניות 

פרויקטים  וניהול ייזום רה, בח ה  לרבות ניהול תקציבעבודה, חד ורב שנתיות,  
 . בתחומי העיסוק של החברה

 
 דרישות התפקיד: 

 :  השכלה
טים, ראיית  כלכלה, מנהל עסקים, משפ  בעל תואר אקדמי באחד מהמקצועות הבאים:

בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה  הנדסה, לימודי עבודה, חשבון, מנהל ציבורי,  
 העיקרי של החברה. 

 
 : ניסיון תעסוקתי

 באחד מאלה: שנים  5של  סיון ני בעל
 ותי. של תאגיד בעל היקף עסקים משמע העסקיבתפקיד בכיר בתחום הניהול .1
   בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, .2
 , משפטיים. הולייםני   

 יה העיקריים של החברה. בתפקיד בכיר בתחום עיסוק.3
 אם הוא בעל -1י בפסקה א נא מתקיים בו התחור במי שליגים ניתן לב.במקרים חר 4
 שנים  5, שמתוכן 2פסקה כאמור בשנים לפחות או בכהונה,   10ר של ניסיון מצטב   

 העירונית. ופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה לפחות בג   
 

   :כישורים אישיים
ים  יחסת,  ות אישי, מהימנכולת קבלת החלטותבדים והנעתם, ייכולת ניהול עו

ולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח,  , יכועודיוק בביצ   בינאישיים, קפדנות
 א ומתן. ות וכריזמה, נשיאה באחריות, כושר ניהול משסמכותיות, מנהיג

 
 100%: המשרה היקף

 
 :שכר

 וניים.משרד הפנים לגבי תאגידים עיר עפ"י חוזה בכירים בהתאם להנחיות 
 : הערה

י  עמדו בתנאהמועמדים התאימים ביותר ש   10מן את ועדת האיתור ראשית לז 
 הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות. 

 
על המועמד להמציא אישור ממשטרת ישראל בגין היעדר הרשעה בעבירות מין  

 ב טופס אישור מוסד(.בהתאם לחוק )מצ"
 

מועמד/ת שלא י/תצרף  הוכחת כל הנ"ל ותיעוד ל קורות חיים על המועמד/ת לצרף 
 תיעוד מתאים, תיפסל מועמדותו/ה על הסף. 

 
 15:00עד השעה  14.07.20, תאריך ג'אחרון להגשת מועמדות יום  מועד

 .  רוניתלחברה העי  יוגשו באופן אישיהמסמכים                              
                           

למצוא  ניתן  -הגשת מועמדות למכרז וטופס אישור מוסד לשם פנייה למשטרת ישראל טופס   
 )מכרזי כ"א( rehovot.co.il-www.ironitבאתר העירוני 

 08-9458535פקס:  08-6683874טלפון:   09:00-16:00ן השעות בי ידעלקבלת מ
 

 8012 מס'רז מכ

מנכ"ל/ית החברה העירונית  תפקיד:
  ספורט ונופש ,ות לתרבותרחוב

 

 לגברים ונשים כאחד מודעה זו מיועדת

http://www.ironit-rehovot.co.il/

