
 4/21 מס'פומבי מכרז                               

 כספים  ת אגף/למנה
 

 מודיעין מכבים רעותעמותת סחלבים                                        

 
 תיאור התפקיד: 

 ניהול מערך הכספים של העמותה.
 

 פירוט התפקיד:
 ם ועמותת עירוני מודיעין אחריות להכנה וניהול תכניות עבודה והתקציב של עמותת סחלבי. 
 .אחריות לקביעת ויישום נהלי עבודה בתחום הכספי 
  אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של עמותת סחלבים ועמותת עירוני מודיעין ואחריות

 ישירה  להנה"ח והשכר .
 .אחריות לניהול גביה ואכיפה מול צרכני העמותה 
  עם רואי החשבון של עמותת סחלבים ועירוני הכנת הדוחות הכספיים לסוגיהם וניהול הקשר

 מודיעין.
  אחריות לקביעת התנאים הכספיים לביצוע ההתקשרויות של עמותת סחלבים ועמותת עירוני

 מודיעין ולמדיניות התשלומים.
 .ניהול הרכש והתנהלות מול ספקים 
  הכנסות אחריות להכנת תזרים מזומנים של עמותת סחלבים ועמותת עירוני מודיעין )תחזית

 והוצאות( ולניהול ההשקעות בהתאם לשיקול של כדאיות כלכלית.
 .ניהול והנעת צוות עובדים 
  כ"א, החתמת חוזי העסקה וסיום תהליך  –פיקוח ואחריות בנושא שכר עובדים החל מגיוס

 עבודת עובד בעמותת סחלבים ובעמותת עירוני מודיעין.
 

 :בתפקיד םמאפייני העשייה הייחודיי
 אל מול גורמים שונים בעמותה, בעירייה ומחוץ להן. תייצוגיו 
  .תכנון, ארגון, הובלה וניהול צוות עובדים 
 .נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות 
 .סדר וארגון 
 .שירותיות 

 
 תנאים מקדימים לתפקיד )תנאי סף(:

 :בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל  השכלה
באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ הכרה 

 עסקים , סטטיסטיקה או תעודת רו"ח בתוקף. מינהלכלכלה, 
 נות ניסיון בתחום העיסוק הרלבנטי ש 5:ניסיון מקצועי 
 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה . 3:  ניסיון ניהולי 

 
 ספות :דרישות נו

  יתרון.  –בעל תואר שני באחד מהמקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משאבי אנוש 
  שנים לפחות,  5כמנהל כספים, בחברה, במוסד ציבורי או ברשות מקומית במשך מקצועי ניסיון

 בשנה .₪  מיליון  70ף פעילות של בהיק
 .ניסיון מוכח ומוצלח בניהול צוות עובדים 
  בעל ידע בהפעלת תוכנות כספים ושכר, יתרון למערכת חשבשבת, דיאלוג על המועמד להיות 

 והר גל.
 .על המועמד להיות דובר עברית כשפת אם 

 
    .: למנכ"ל העמותהכפיפות

 
במשרד הפנים וכפי חוזה אישי בהתאם להנחיות הממונה על התאגידים  תנאי העסקה :

 הגורמים הרלבנטיים על פי כל דין ונוהל.שיאושרו ע"י 
 

 



 
 100%: היקף משרה

 

לפנייה יצורפו השאלון המצורף אשר ימולא על ידי המועמד, תעודות ואישורים להוכחת העמידה  -
בתנאים המקדימים והמלצות ממעסיקים קודמים, צילום ת"ז של המועמד, קו"ח )כולל דרכי 

 לא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי של המועמד.תקשורת(. קו"ח יכללו בין השאר פירוט מ

לגבי מועמד שיגיע לשלב מתקדם בתהליך המיון ועדת כ"א שומרת לעצמה את הזכות לקבל מידע  -
מועמד המעוניין לשמור על סודיות מועמדותו, יש לציין זאת מממליצים ו/או ממעסיקים קודמים. 

חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מפורשות בפנייה. במקרה בו העמותה תהיה מעוניינת, 
קבלת מידע ו/או המלצה אודות המועמד, תימסר הודעה על כך מראש למועמד, בכדי לאפשר לו 

 להסיר מועמדותו אם יחפוץ בכך.

 ע"פ קורות החיים והמענה לשאלוןתבוצע הערכת המועמדים  –יערך מיון ראשוני בין המועמדים  -
מועמדים שיוערכו כמתאימים  10. הסף והדרישות שפורסמו במכרזובהתאם לקריטריונים, תנאי 

 ביותר יזומנו לראיון בפני ועדת כ"א של העמותה.

 מובהר בזאת כי העמותה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים. -

 .תיפסל מועמדותו על הסף –מועמד אשר לא יצרף תיעוד מתאים המאמת את דרישות התפקיד 

 

 ת:אופן הגשת המועמדו

 www.matnasmodiin.org.ilטפסי מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של סחלבים 

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים 
ת במשרדי מזכירת המנכ"ל עותקים(, וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמ 3)מקור+

 .9:00-15:00בין השעות  1קומה  –( 13ק האלה מול בית מס' בסחלבים )רח' עמ

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל )תאריך 
 ושעה(. 

 .31.3.21יש להגיש מועמדות החל מתאריך 

 12:00שעה ב  18.4.21מועד אחרון להגשת מועמדות:

 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.*

 

http://www.matnasmodiin.org.il/

