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חברת מקורות ,חברת המים הלאומית היא חברה ממשלתית .לחברה מחזור הכנסות של כ 4.4 -מיליארד  ,₪ומאזן שנתי של
כ 13.4 -מיליארד  .₪החברה מעסיקה כ 1670 -עובדים ומסווגת בסיווג  10בהתאם לכללי רשות החברות.
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תנאי סף
 .1אזרח ישראל ,שהוא  /היא תושב/ת ישראל ושמלאו לו  25שנה לפחות ושנתקיימו בו התנאים המפורטים להלן בסעיפים  2ו 3 -במצטבר או לחילופין
		 שנתקיימו בו התנאים המפורטים להלן בסעיף 4
 .2בעל תואר אקדמי באחד מאלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה :בכלכלה/מנהל עסקים /משפטים /ראיית חשבון /מנהל ציבורי/הנדסה /מדעי המים והקרקע ;
 .3בעל ניסיון מוכח מצטבר של  6שנים לפחות באחד או יותר מהבאים( ,לאו דווקא רצופות) ,ובלבד שכיהן באחד מהתפקידים לפחות  3שנים רצופות,
		 והכל במהלך  12השנים האחרונות:
		  .3.1בתפקיד מנכ"ל או תפקיד סמנכ"ל או תפקיד מקביל לו הכפוף ישירות למנכ"ל ,בתחום הניהול העסקי של תאגיד או גוף שהיה בעל היקף עסקים
			 שנתי של  400מיליון  ₪לפחות בתקופה האמורה.
		  .3.2תפקיד מנכ"ל משרד ממשלתי או בתפקיד מקביל לו בסולם הדרגות בשירות המדינה ,או קצין בדרגת תת אלוף ומעלה או דרגה מקבילה לו בזרועות
			 הביטחון וההצלה.
		  .3.3תפקיד מנכ"ל רשות מקומית או מנכ"ל תאגיד סטאטוטורי בעל היקף כספי שנתי של  400מיליון  ₪לפחות בתקופה האמורה.
 .4לחילופין ובמקרים בהם הוועדה לבדיקת מינויים אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים למינוי – בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ,שאינו
		 נמנה עם התארים הנזכרים בסעיף  2לעיל ,ובלבד שהוא  /היא בעל/ת ניסיון מצטבר של  12שנים לפחות ב 15-השנים האחרונות כאמור בסעיף  3לעיל,
		 מתוכן שש שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מ 4.4-מיליארד  ₪לשנה ו 1670 -עובדים.
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יתרונות
• ניסיון ניהולי בארגונים עסקיים
• ניסיון בתפקידים בכירים במגוון ארגונים במגזר העסקי והציבורי
• ניסיון בניהול עסקים בהיקף גדול
• ניסיון בניהול כוח אדם בהיקף גדול
• ניסיון ניהולי בכיר בתחום התפעול והתשתיות
• ניסיון ניהול בכיר בארגון בעל פעילות עסקית מורכבת
• ניסיון מוכח בהובלה והטמעה של מהלכים אסטרטגיים והובלת שינוי
• ניסיון ניהולי בעבודה מול דירקטוריון בחברה בעלת פעילות עסקית
• ניסיון ניהולי בכיר בגופים בעלי פעילות פיננסית משמעותית
• ניסיון ניהולי בכיר בעבודה עם ארגוני/ועדי עובדים
• ניסיון ניהולי בכיר בעבודה מול/בסביבה ציבורית
המועד האחרון להגשת מועמדות הינו עד לתאריך 7.5.2017
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הגשת המועמדות תהא באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד לתפקיד מנכ"ל" ,אשר יימצא באתר האינטרנט של מקורות חברת מים בע"מ בכתובת
 www.mekorot.co.ilתחת לשונית "דרושים" ,כשהוא מלא וחתום ,בצירוף קורות חיים מפורטים ,מסמכים ,תעודות ואישורים המעידים על התקיימותם של
תנאי הכשירות לתפקיד ,שמות של ממליצים ,וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד/ת כרלוונטי לשקילת מועמדותו/ה על ידי ועדת האיתור (להלן – הצעת
המועמדות).
חברת 'עמדה' הוסמכה לטפל בהליך האיתור .לפיכך ,את הצעת המועמדות בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש בדואר אלקטרוני בלבד ,לכתובת
 mekorot@emda.comאין להגיש מועמדות אלא כאמור במודעה זו .מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת ,לרבות באמצעות פקס או דואר או באמצעות "סוכן
חכם" ,לא תידון.
ועדת האיתור תהא רשאית לפנות מיוזמתה ,בין בעצמה ובין באמצעות גורם אחר שהוסמך על ידה ,אל מועמדים פוטנציאליים ,לרבות בהליך איתור אקטיבי,
על מנת שאלה יגישו מועמדותם לתפקיד.
ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיון ו/או למספר ראיונות ו/או לשלוח למבחני התאמה את המועמדים או מי מהם ,הכל  -בהתראה קצרה.
עצם פניית המועמדים ותוכן הפנייה יישמרו ככל הניתן בסודיות וישמשו את מקורות חברת מים בע"מ ואת חברת 'עמדה' בתהליכי בחינת המועמדות בלבד
ולא לכל מטרה אחרת זולת הליך איוש תפקיד זה.
ועדת האיתור תהא רשאית לפנות לממליצים ולפנות למועמדים לבירורים ,הבהרות ,השלמות מידע וקבלת מסמכים נוספים ,על פי שיקול דעתה והכל בהתראה
קצרה .בכל שלב משלבי ההליך תהא ועדת האיתור רשאית לפסול מועמד שנתקבלו לגביו עובדות או מידע שלדעת ועדת האיתור הוא אינו מתאים לכהן
בתפקיד בגינם.
ועדת האיתור רשאית להחליט על ביטול ההליך בכל שלב שהוא ,אם לדעתה לא נמצא מועמד מתאים ובמקרה כזה היא תפתח בהליך איתור חדש.
ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות לאמת באמצעים שונים את הפרטים והנתונים שנמסרו על ידי המציעים.
ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות לערוך בדיקה בדבר קיומן של מגבלות ו/או עילות פסילה על פי כל דין.
מינוי המנכ"ל ייעשה בהתאם למתכונת ההליך כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ,על פי חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה ,1975-חוזרי רשות החברות
הממשלתיות החלים על ההליך וכל דין אחר.
מינוי המנכ"ל שייבחר הינו כפוף לאישור דירקטוריון החברה וטעון אישורים על פי חוק החברות הממשלתיות ,תשל"ה.1975-
כהונתו של המנכ"ל הנבחר תיקצב לתקופה של  5שנים ,עם אפשרות להארכה נוספת כאמור בחוזר רשות החברות ,הכל לפי שיקול דעת דירקטוריון החברה.
רק פניות מתאימות תענינה .המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל  mekorot@emda.comבציון שם מלא ותעודת זהות.
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