
 
          

   

 
 

 : מועמד/ת לתפקיד  לחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ דרוש/ה

  סמנכ"ל/ית כספים
 תחומי אחריות:

על ניהול הכספים בחברה, לרבות עריכת  יותאחר ,ביותר בתחום הכספים ה/המשרה הבכיר ת /נושא
הנושאים הכלכליים, ניהול התמחיר, המימון, ההשקעות ותזרים המזומנים של החברה  דוחות כספיים,

 כדלקמן:

 .בנייה וניהול התקציב באופן שיביא לידי ביטוי את תכניות העבודה של החברה 

 .הכנת הדוחות הכספיים ואישורם לפי חוק החברות הממשלתיות ולפי חוק ניירות ערך 

  האסטרטגיים במשאבים הכספיים.הובלה של תכנון וניהול המהלכים 

 .אחריות כוללת על ניהול הכספים של החברה ותזרים המזומנים שלה 

 .ייצוג החברה מול משרדי הממשלה והמערכת הבנקאית והכנת דיווחים שוטפים 

 .בקרה ורישום של כל הפעילויות הכספיות 

 .ניהול התקשרויות בהיקפים משמעותיים 

  דיווח על פי כלליIFRS בתחומי: התמחיר, המימון וההשקעות., ניסיון 

  הנפקות, הכרת שוק ההון וכו'. בגיוסים,ניסיון 

 .אחריות וריכוז הליכי הכנת מדיניות התקציב של החברה והגשת התקציב לאישור ההנהלה 

  .אחריות על נושא הביטוחים בחברה 

 .אחריות על ניהול המחסנים והמלאי של החברה 

  המס ועם רואה החשבון של החברה.קשרי עבודה ותיאום עם רשויות 

  הטמעת נהלי עבודה חדשים ונגזרות דיווח מנהלי עבודה קיימים ליישום הוראות בענייןSOX. 

 

 :תנאי סף : השכלה וניסיון מקצועי
שנות ניסיון לפחות בתפקיד  6ת /תואר אקדמי בחשבונאות, בעל ת/או בעל ת /חשבון מוסמך ת /רואה

שנות ניסיון בעריכה או בביקורות של דוחות  3תקציבים מתוכן ת /מנהל כספים,ת /, מנהלת /של חשב
כספיים, או אחריות על עריכת דוחות כספיים או ניהול תקציבים וחשבות בארגון או בחברה בעלת היקף 

 לפחות בשנה. ₪ מיליון  300פעילות של 
 ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה.

 
 חלופה:

 ת /או מנהל ת/שנות ניסיון לפחות בתפקיד של חשב 9 ת /בעל /תואר אקדמי בכלכלה / מנהל עסקים 
שנות ניסיון בעריכה או בביקורות של דוחות כספיים, או אחריות  3תקציבים מתוכן  ת /כספים או מנהל

 300של  על עריכת דוחות כספיים או ניהול תקציבים וחשבות בארגון או בחברה בעלת היקף פעילות
 .בשנה לפחות₪ מיליון 

 ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה.
 

 ניסיון ניהולי:תנאי סף: 
שנים לפחות בשניים או  5באחד מאלה או ניסיון מצטבר של  שנים לפחות 5ניסיון ניהולי של  ת /בעל

 יותר מאלה :
 לפחות ₪ מיליון  300) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי

 בשנה(.

  מסחריים או בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים. 

 תשתיות/בנייה/תעשייה./בתפקיד בכיר בתחום האנרגיה/משק הדלק 

 



 
          

   

 
 קריטריונים המהווים יתרון: 

 בחשבונאות. בכלכלה/ במנהל עסקים /תואר שני 
 או עסקית.בורית ניסיון בעבודה בחברה צי

 האנרגיה/משק הדלק/תשתיות/בנייה/תעשייה.ניסיון בעבודה בתחום 
  .קורסים: הנה"ח/פיננסים /מסחר במט"ח/ביטוח

 
 : הערות

לעריכת ראיון ע"י ועדת האיתור ,לאבחון תעסוקתי הגשת המועמדות מהווה הסכמת המועמד/ת 
 ולמבדקי התאמה לסיווג ביטחוני. 

 .תאם לחוק החברות הממשלתיותבהה /בכיר ת /הסכם אישי של עובד ההעסקה הינה על
בהתאם )בפעימות( שנים נוספות  5שנים עם אפשרות הארכה לתקופה של עד  5למשך הינה  העסקהה

 .הממשלתיותלהוראות רשות החברות 
 מקום העבודה : הרצליה. 

  www.pei.co.ilמאתר האינטרנט של בחברה   "שאלון אישי  "טופס  ת למלא את /המועמד על 
 )דרושים(.

 
 
 

לכתובת מייל   15.11.18את מסמכי המועמדות יש לשלוח לא יאוחר מיום 

 sheffy.co.il-drushim@keinan  2676בציון משרה מספר  . 

 הנדרשים לא תיבחן.הגשת מועמדות ללא צירוף כל המסמכים 

 רק פניות מתאימות תיענינה
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