
 

 מינהל משאבי אנוש 
 הודעה על תפקיד פנוי 

 מכרז פנימי 
 

 ראשי/ת   כלכלן/ית

 איתנות פיננסית  אגף לראשי/ת   ית / כלכלןנהל הכספים דרוש/ה  למי

 תיאור תפקיד: 

 החברה.  ם למתנ"סים ולמטה יבניית מודלים כלכלי •

 . המתנ"סים והמטהיצירת תחזיות כלכליות וביצוע מחקר כלכלי בהתאם לצרכי   •

אחריות לביצוע ניתוחי כדאיות )עלות/תועלת( כלכליים לפרויקטים/תוכניות/פעילויות חדשות   •

 במתנ"סים ובמטה החברה.  וקיימות 

ליווי של המרכזים הקהילתיים והמחוזות בחברה בכל סוגייה כלכלית בהתאם לשיקול דעת   •

 מנהלת אגף איתנות פיננסית. 

 . פיתוח כלים התומכים את המתנ"סים ואת יחידות החברה בפעילותם הכלכלית והפיננסית •

 . ניתוח התנהלות הפיננסית של תוכניות המטה •

 כלכליות במתנ"סים.  חיצוני לטובת ביצוע בדיקות עומק ניהול צוות יעוץ   •

 תוכניות לניהול סיכונים למחוזות ולחברה  •

 סיוע בבניית תקציב תוכניות, מחלקות, אגפים.  •

 סיוע בתמחור מיכרזים.  •

 כישורים נדרשים: 

 תואר ראשון בכלכלה   •

 יתרון  -  מנהל עסקים  /תואר שני בכלכלה •
 מטה .  שנים לפחות בעבודת  10שנים לפחות בניהול מרכז קהילתי /  5חברה בעל ניסיון של  עובד ה •

 . זיםיסיון בתמחור מכרנ  •

 . בשלוש השנים האחרונות ידע וניסיון בביצוע בדיקות עומק כלכליות, תוכניות הבראה והתכנות כלכלית   •

 ניסיון משמעותי בבניית מודלים כלכליים בהיקפים משמעותיים בשלוש השנים האחרונות.   •

 מנהל אגף איתנות פיננסית במינהל הכספים : כפיפות

 מנהל מחלקה: תנאי העסקה

 במשרדי החברה למתנ"סים בלוד וברחבי הארץ :  מיקום המשרה

 המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 אל משאבי אנוש. בפניה יש לפרט:    באמצעות המיילעובדים המעוניינים להגיש מועמדותם יפנו 

מקצועי   • ניסיון  ופרטי  החברה(  במסגרת  קורסים  )כולל  השכלה  פרטי  הכוללת  החיים  קורות  תמצית 
 מצטבר, כולל זה בחברה.  

 יש לצרף תעודות ואישורים המעידים על ההשכלה והקורסים המפורטים.  •
ו/או  מסמך   • מלווה המפרט את הסיבות להצגת מועמדות לתפקיד הספציפי, ניתן לפרט כיווני חשיבה 

 רעיונות אשר בכוונת המועמד לממש.   
 

 ,  12:00, בשעה  24.5.2023,  רביעיהפניה בצירוף כל המסמכים הנדרשים כאמור תוגש באמצעות המייל עד ליום  

 . ראשי/ת כלכלן/ית  תוך ציון: מכרז לתפקיד  hr@matnasim.org.il למייל:  

 יש לוודא אישור קבלת החומרים במייל עד למועד סיום המכרז 

mailto:hr@matnasim.org.il

