
 
 

            

 "מרום הגליל " החברה הכלכלית                       בס"ד
  

 דרוש0ה מנכ"ל לחברה הכלכלית מרום הגליל בע"מ – 0201010מכרז מספר 

 200%בהיקף משרה 

 מרום הגליל "( הינה תאגיד עירוני המצוי בבעלות המועצה האזורית החברהבע"מ )" "מרום הגליל" החברה הכלכלית 

 החברה/ית  מנכ"ל :תואר המשרה

אישור כפוף למשרה מלאה, העסקה בהסכם אישי בשכר שנגזר משכר מנכ"ל המועצה, ב :היקף המשרה וטווח שכר
 משרד הפנים.

 תיאור התפקיד ותחומי אחריות:
בבעלותה  8591 -החברה הנה "תאגיד עירוני", כמשמעותו בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 

 "מרום הגליל".המלאה של מועצה אזורית 
החברה פועלת במגוון תחומים כגון, תיירות, בינוי מוסדות ציבור ותשתיות, תחבורה ציבורית, אנרגיה חלופית יזמות 

 משמשת החברה זרוע ביצועית של המועצה.ותעסוקה ועוד. כמו כן 
 תפקיד המנכ"ל לנהל את החברה, ובכלל זה ליזום פעילויות בתחומי העיסוק ולקדמם לטובת החברה והמועצה. 

 התפקיד כרוך בניידות רבה ובשעות עבודה לא שגרתיות.

 דרישות סף לתפקיד:
 השכלה: .8

עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי,  בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל
 הנדסה, לימודי עבודה או תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

 ניסיון מקצועי: .2
 שנים לפחות בתחומים הבאים: 9בעל ניסיון של  .א

לעניין סעיף זה: "תפקיד  בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי. (8
עובדים,  9תפקיד של מנהל אגף/תואר מקביל לו ומעלה ובתנאי שניהל באופן ישיר לפחות  –כיר" ב

 לשנה.₪ מיליון   9מחזור כספי בסך לפחות  -"היקף עסקים משמעותי" 
בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או  (2

 משפטיים.
תפקיד בשירות הציבורי  -"כהונה ציבורית בכירה או תפקיד בכיר בשירות הציבורי" לעניין סעיף זה, 

ומעלה/ דרג סגן מנהל אגף ומעלה, או בעל דרגת סא"ל בצה"ל או דרגה מקבילה בכוחות   22בדרג 
 הביטחון או ההצלה.

 -החברה בסעיף זה, תחום עיסוקיה העיקריים של בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה. (3
 ייזום וניהול פרויקטים בתחום הפיתוח, הבינוי והתשתיות/תיירות/תחבורה ציבורית/יזמות ותעסוקה.

 
עשר  סיון מצטבר שליאם הוא בעל נ - 8 שבפסקהבמקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי  .ב

שאינו  בגופים בעלי היקף פעילותשנים לפחות  9שמתוכן , 2 בפסקהשנים לפחות בתפקיד או בכהונה, כאמור 
 לבחירה ה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדיםנופל מזה של החברה שבה הוא מועמד לכהן וועדת בחינ

 כאמור.

 יתרון יינתן למועמדים הבאים:
 3בעל ניסיון מוכח בעבודה מול משרדי ממשלה או ניסיון מוכח בעבודה עם או עבור רשויות מקומיות במהלך  .א

 ונות.השנים האחר
 בעל ניסיון בעבודה במערכת המוניציפאלית. .ב
 קטי פיתוח.ון מוכח בייזום או ניהול של פרויבעל ניסי .ג
 בעל ניסיון בהובלת חדשנות/ יזמות/ רפורמות בקנה מידה משמעותי. .ד

 
 



 
 

 
 

 ומתן והתקשרויות מול קבלנים, ספקים ויועצים.-בעל ניסיון עשיר ומוכח בניהול הליכי משא .ה
על ניסיון מוכח בניהול בכיר בחברה בהיקף עובדים דומה ובגיוון בתחום עיסוקי  בניהול עובדים.בעל ניסיון  .ו

 החברה.
 ובגיוון דומה. בעל ניסיון מוכח בהכנה ובהובלה של תכניות אסטרטגיות בחברה בהיקף .ז

 

  הבחינה, רק במידה ויהיו מספר רב של מועמדים העומדים בתנאי הסף, החברה רשאית לזמן לראיון בפני וועדת
 את עשרת המועמדים בעלי היתרונות הרבים ביותר.

 הצגת מועמדות

 80:22 שעה ב   22/5/2222  חמישי ה עד יום  etial@mrg.org.ilבמייל שלוח יש לגשת המועמדות  את ה .8
 אימייל.שורת הנושא של הבציון המשרה ב

  PDFבקובץ  השכלה והכשרה, אישורי העסקה והמלצות תעודות קורות חיים,להגשת המועמדות יש לצרף:   .2
 אחוד.

 etial@mrg.org.ilאו במייל:   292-1592095נייד  22-0585125בטלפון  לפנות לאתי אלקובי פרטים נוספים ל .3

 .מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד .2

 

 עמית סופר

 יו"ר דירקטוריון החב' הכלכלית "מרום הגליל"                              
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