ת.מ.ר .תאגיד מים אזורי (רמלה ,גדרה ,קרית מלאכי ,בני עייש) בע"מ
מבקש לקבל הצעות

למשרת מנהל כללי לתאגיד מים אזורי (רמלה ,גדרה ,קרית מלאכי ,בני עייש) בע"מ
המשרה מיועד לנשים וגברים כאחד .לשון זכר משמע אף לשון נקבה.

.1

תיאור התפקיד :ניהול כללי של התאגיד בהתאם למדיניות הדירקטוריון ובהתאם לנהליה,
לחוקים ולתקנות החלים על התאגיד ועל תחומי פעילותו ,גיבוש תכניות אסטרטגיות וקביעת
יעדים לפעילות התאגיד ,לשם אספקת צרכי הישובים בתחום התאגיד בנושאי המים ,הביוב
והתיעול.
התקציב השוטף של התאגיד עומד על כ 70-מיליון  ₪בשנה; תקציב הפיתוח עומד על כ10-
מיליון  ;₪ומועסקים על ידו  16עובדים.

.2

תנאי סף :בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף  68לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א,2001-
וכדלקמן:
א.

תושב ישראל בן  25לפחות;

ב.

אשר אינו חבר מועצה או עובד ברשות מקומית כלשהי;

ג.

ואשר לא הורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות מנהל כללי
בחברה ,וטרם חלפו עשר שנים מיום גזר הדין או מיום שגמר לרצות עונש מאסר בפועל
אם הוא נדון ,בפסק דין סופי ,לעונש כאמור;

ד.

ומתקיימים בו תנאי הכשירות שלהלן:
)1

בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים :כלכלה ,מנהל עסקים,
משפטים ,ראיית חשבון ,מנהל ציבורי ,הנדסה או לימודי עבודה או בעל תואר
אקדמי אחר או שהשלים לימודי השכלה גבוהה אחרת ,הכל בתחום עיסוקה
העיקרי של החברה;
ובנוסף:

)2

בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה ,או שהוא בעל ניסיון מצטבר
של חמש שנים לפחות 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 או משפטיים;

(ג)

בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה;
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.3

כפיפות :דירקטוריון התאגיד.

.4

תנאי ההעסקה :חוזה אישי עפ"י תנאי שכר ,כפי שיאושרו ע"י הגורמים הרלבנטיים עפ"י הדין.

.5

כללי:
א.

הליך מינוי המנהל הכללי ,קביעת סמכויותיו ותפקידיו כפופים להוראות תקנון
התאגיד .יובהר כי המינוי מותנה בקבלת כל האישורים הנדרשים עפ"י הדין.

ב.

הצעת המועמד בצירוף קורות חיים ,תעודות והמלצות יש לשלוח בדואר רשום או
להגיש ידנית (אין להעביר בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה) ,וזאת עד ליום
 ,23/10/2017בשעה  ,12:00לידי קלרה מסעוד " -ועדת האיתור למשרת מנהל כללי
לתאגיד ת.מ.ר .תאגיד מים אזורי (רמלה ,גדרה ,קרית מלאכי ,בני עייש) בע"מ",
לכתובת סוקולוב  21רמלה (קומה ב') .ההצעות תוגשנה כאמור לעיל במעטפה חתומה
שעליה ציון פרטי המשרה.
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

ג.

רק מועמדים העומדים בתנאי הסף יזומנו לריאיון בפני ועדת האיתור.

ד.

ועדת האיתור ,רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מהמועמדים ,כולם או
חלקם ,להיבחן במבחני התאמה במסגרת גופים העוסקים בכך.

ה.

ועדת האיתור אינה מתחייבת להמליץ לדירקטוריון לבחור במועמד כלשהו מתוך
המועמדים שיגישו את מועמדותם לתפקיד.

טלפון לבירורים073-2903947:

בכבוד רב,
אריה (לייבלה) סולומון
תאגיד מים אזורי (רמלה ,גדרה,
קרית מלאכי ,בני עייש) בע"מ
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