
 

 

 

 

 :מועמד/ת לתפקיד דרוש/ה )בעירבון מוגבל( לחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

 (2825)מכרז מס'   פנים ת/מבקר

הינה חברה ממשלתית האחראית על תשתית הדלק  חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

הלאומית של מדינת ישראל. מטרתה: לספק את צורכי תשתית משק האנרגיה של מדינת 

ישראל. עיסוקיה העיקריים של החברה: אחסון נפט ומוצריו, הולכת דלקים בצנרת דלק 

 תת קרקעית, מתן שירותים נמליים לנפט ומוצריו וניפוק מוצרי דלק. 

 :התפקידמהות 

ושל חברות בנות של החברה, לרבות  עובד החברה שישמש כמבקר הפנימי של החברה

ושיהיה  לרבות חברות בנות כאמור( החברהחברת קו מוצרי דלק בע"מ )במסמך זה 

 בחינתלרבות וחוקיות פעילות החברה,  לפיקוח ובקרה על תקינות , בין היתר,אחראי

, ממשל תאגידי, עמידה בהוראות הדין סיכונים,תהליכי ניהול  ,מערכת הבקרה הפנימית

וביצוע תפקידי מבקר פנים הקבועים בדין ובהוראות רשות  טוהר מידות, חיסכון ויעילות

 .החברות הממשלתיות

 תנאי סף:

 יחיד 

 תושב ישראל 

 לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון 



 

  באחד מהבאים:  המועצה להשכלה גבוהה בישראל על ידיתואר אקדמי המוכר בעל

או  מנהל עסקים, כלכלה, מנהל ציבורי, ביקורת פנימית וציבורית, חשבונאות, משפטים

 .הנדסה

  השנים האחרונות( 10 )מתוך ביקורת פנימיתעריכת שנים לפחות ב 3ניסיון של בעל ,

 לרבות במיקור חוץ, םראשי או סגן מבקר הפני פניםומתוכן לפחות שנתיים כמבקר 

)הכנסות או תקציב( שלא הניסיון הרלוונטיות  תובשנבגוף בעל מחזור עסקים שנתי 

 ₪.מיליון  50 יפחת מ

  בניהול צוות עובדים ובעבודת השנים האחרונות(  10)מתוך שנים לפחות  3ניסיון של

   צוות.

 .אנגלית ברמה גבוהה 

 קריטריונים המהווים יתרון:

  רלוונטית נוספת הכשרה/הנזכרים לעילתואר שני בתחומים  

 חבר באיגוד המבקרים הפנימיים בישראל. 

 ל ידימוסמך ע ( לשכת המבקרים העולמיתCIA Certified Internal Auditor). 

 ו/או  לחוק חובת המכרזים( 2)גוף המנוי בסעיף  ניסיון בביקורת פנימית של גוף ציבורי

 חברה ממשלתית ו/או תאגיד מדווח מהווה יתרון משמעותי.

  ניסיון בעריכת סקר סיכונים וניהול סיכונים לרבות גיבוש תוכניות עבודה של הביקורת

 הפנימית.

  הרלוונטית רגולציהרשויות וידע בבעבודה מול מוכח ניסיון. 

 ל פהיכולת ביטוי בכתב ובע. 

 



 

)ככל שהיא ועדת האיתורל ידי לעריכת ראיון עהגשת המועמדות מהווה הסכמת המועמד 

 לדרישה להשלמת מסמכים או למילוי פרטים ונתונים נוספים, ,אותו לראיון(תחליט לזמן 

 לאבחון תעסוקתי ולמבדקי התאמה לסיווג ביטחוני.

 .תאם לחוק החברות הממשלתיותבה בכיר הסכם אישי של עובד פי ההעסקה הינה על

שנים נוספות  2שנים עם אפשרות הארכה לתקופה של עד  5 עד למשךהינה  העסקהה

]כפי שיהיו מעת לעת ולמגבלות  הממשלתיותלהוראות רשות החברות והכל בכפוף 

 .הקבועות בדין[

החברה אינה מתחייבת כי בתום ההליך ייבחר מי מהמועמדים ו/או ייכרת הסכם העסקה 

 עם מי מהמועמדים.

 מקום העבודה: הרצליה.

 ות בכתובת:חברהאתר האינטרנט של המופיע ב שאלון אישיטופס למלא  המועמדעל 

www.pei.co.il .)דרושים( 

  15.6.2020 לא יאוחר מיום כשהם מלאים וחתומים מסמכי המועמדות יש לשלוחאת 

 . 2825בציון משרה מספר    sheffy.co.il-navak@keinan ניתודואר אלקטרלכתובת   

ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים לא או  זכר לעיללאחר המועד הנהגשת מועמדות 

 .ותיפסל על הסף תיבחן

 האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

 רק פניות מתאימות תיענינה
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