מי שבע– מחויבים להצלחה!
הזמנה להציע הצעות להצגת מועמדות למשרת

חשב/ת
מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ ,מבקש בזאת למנות לתאגיד חשב /ת .לשם כך פונה התאגיד בבקשה לציבור להצגת
מועמדות לתפקיד זה.
 .1תיאור תפקיד:
פיקוח ובקרה על תהליכי עבודה בכל ההיבטים הכספיים של התאגיד .תמיכה מקצועית במנהל האגף במשימות בתחום
פעילותו .ליווי וניהול תהליכי הפקת דוחות כספים חודשיים ותקופתיים וניתוחם.
 .2תחומי אחריות עיקריים:
 .1.2אחריות כוללת על מחלקת הנהלת החשבונות .הבטחת תפקודה המקצועי של מחלקת הנהלת החשבונות
באופן שוטף ומתמיד.
 .1.1ניהול ובקרה של מערכת הגביה והחייבים לרבות פיקוח על עבודת המסלקה.
 .1.2אחריות כוללת לתהליך הכנה וניתוח דוחות כספיים חודשיים ותקופתיים ודוחות מנהלים הנלווים
אליו .הפקת משמעויות והצגת ניתוח כלכלי/חשבונאי בהתאם.
 .1.2אחריות לניהול תזרים המזומנים וכלל התשלומים לספקים.
 .1.2אחריות על כתיבת נהלי עבודה והנחיות מקצועיות בתחום עיסוקו תוך ביצוע מעקב ובקרה.
 .1.2ביצוע עבודות חשבונאיות מיוחדות בהתאם לדרישת הנהלה.
 .1.2ניהול צוות עובדים.
 .1.2סיוע למנהל אגף הכספים בפעילותו למימוש מטרות ויעדי התאגיד.
 .3תנאי סף:
 .2.2השכלה נדרשת :רואה חשבון מוסמך (בעל רישיון רו"ח).
 .2.1ניסיון מקצועי מעשי כחשב/רו"ח של  2שנים לפחות במתן שירותים בחברה בהיקף פעילות של 20
מלש"ח לפחות.
 .2.2ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים.
 .2.2ניסיון בעבודה עם גופים רגולטורים ו/או גופים ציבוריים כגון רשויות וחברות עירוניות.
 .4כישורים נדרשים:
 .2.2ניסיון והבנה מקצועית בהנהלת חשבונות  -יתרון.
 .2.1אמינות ומהימנות אישית גבוהה.
 .2.2יחסי אנוש מעולים ,יכולת עבודה עצמאית וניהול תהליכי עבודה מול ממשקים מגוונים.
 .2.2זמינות לעבודה מאומצת ולשעות עבודה מרובות.
 .2.2היכרות עם מערכת הפריוריטי – יתרון.
 .2.2היכרות עם תאגידי מים וביוב – יתרון.
 .2.2מגורים בב"ש והסביבה – יתרון.
.5

כפיפות למנהל אגף הכספים בתאגיד.

.6

תנאי העסקה:
תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר
במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.
התאגיד שומר לעצמו את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לו המתאימים ביותר ,על פי המסמכים שיוגשו לו
ו/או להפנות חלק מהמועמדים למבדקי השמה.
מובהר בזה כי התאגיד רשאי שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.
מודעה זו מופנית לגברים ולנשים כאחד.
-

קו"ח בצירוף תעודות ,המלצות ושאלון המועמד הרצ"ב באתר התאגיד יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד
בציון שם המשרה לכתובת gius.ms@gmail.com :עד ליום  14.9.17בשעה .16:00

בכבוד רב
תאגיד מי שבע

