
 

 

 

 תאגיד הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

 פנייה לקבלת מועמדויות למשרת מנכ"ל 

 

" )להלן:  בע"מ  וביוב  מים  מפעלי  נצרת  שהוקם  התאגידהרי  רשותי  רב  וביוב  מים  תאגיד  הנו   )"
התשס"א   וביוב,  מים  חוק תאגידי  אכסאל    2001  –מתוקף  יפיע,  ריינה,  נצרת,  ידי הרשויות:  על 

המייסדות.   הרשויות  של  בתחומן  השפכים  וטיהור  הולכת  המים,  אספקת  על  ואחראי  ועילוט 

 .מנכ"ל לחברהמבוקשות בזה הצעות למשרת 

 תיאור התפקיד 

 .ניהול החברה בכל תחומי פעילויותיה •
הגדרת מטרות, תכנון אסטרטגי, ארגון וביצוע מדיניות החברה שאושרה על ידי דירקטוריון   •

 .החברה

 .עבודה מול רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים, ספקים ויזמים •
 ל ביצועןהכנת תכניות עבודה לחברה, פיקוח ובקרה ע  -בהתאם להנחיות הדירקטוריון   •

 .ניהול וליווי פרויקטים בתחומי המים והביוב •
ניהול תקציב החברה ובקרתו, ניהול מערך גבייה,  גיוס כספים מגורמים מממנים )משרדי   •

 .ממשלה, בנקים וכיו"ב
 ניהול תוכנית ההשקעות של התאגיד  •
 עריכת וניהול מכרזים  •
 ניהול משא ומתן עם קבלנים וספקים  •
 אגיד לאספקת שירותי מים וביוב לצרכנים אחריות לפעול באמצעות הת  •

 כישורים ודרישות לתפקיד 

 תושב ואזרח ישראל שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:

הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים,  .1

 ראיית חשבון ,הנדסה.   

סיון מצטבר של עשר יבעל נ  הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא .2

 שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 

היקף     )א( בעל  תאגיד  של  העיסקי  הניהול  בתחום  בכיר  בתפקיד 
 עסקים משמעותי; 

הציבורי     )ב( בשירות  בכיר  בתפקיד  או  בכירה  ציבורית  בכהונה 
 בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;

 עיסוקיה העיקריים של החברה. בתפקיד בכיר בתחום    )ג(

 

 



 

 

 

 

 

 הערות 

בהתאם להוראות הדין, טעון מינויו של המנכ"ל אישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף  

ב' לחוק החברות הממשלתיות. תנאי העסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה    18

 .האוצר ויעוגנו בחוזה אישיעל תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד 

 מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.  

 

 הגשת מועמדות: 

בתוכם   הכוללים  מודפסים,  חיים  קורות  הבאים:  המסמכים  את  להגיש  מתבקשים  המועמדים 

 פרטים ליצירת קשר )טלפון וכתובת דוא"ל(, תעודות המעידות על השכלה, ניסיון בעבודה והמלצות.  

לתיבת המכרזים   שבמשרדי  משרת מנכ"ל(    במעטפה סגורה עליה כתוב )  את המסמכים יש להגיש  

 .   16000נצרת    באל , מעל קופת חולים כללית ג'  'התאגיד ברחוב רואוס אלג

 .  14:00עד השעה       13.7.2021   הוא :   אחרון להגשת מועמדות מועד

ם שיראו לה כמתאימים ביותר לאור התרשמותה על  ועדת האיתור תזמין לראיונות את המועמדי
הוועדה תהיה רשאית לשלוח את המועמדים המתאימים למבחנים במכון     .פי המסמכים שיוגשו לה

 .מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים  .השמה

 

בע"מ                                                                                                                      נצרת  הרי   תאגיד 
מרואת                                                                                                                      ראיק 

 יו"ר הדירקטוריון                                                                                                                  

 
 

 


