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מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
מכרז מס' 21/2022

לתפקיד– כלכלנ/ית בכיר/ה

(תקן :מנהל/ת מחלקה תקציבים ,תחבורה-רכבות)
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (להלן" :החברה") מודיעה בזאת על משרה פנויה :כלכלן/נית בכיר/ה.
למשרה רשאים להגיש מועמדות מועמדים העומדים בתנאי הסף המפורטים במכרז ורואים עצמם
מתאימים לתפקיד.
תיאור תפקיד :התפקיד כולל ,בין השאר ,טיפול בנושאים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

בנייה ותכנון תקציבי של פרויקטים בחטיבת רכבות בהיקף של מיליוני שקלים בשנה.
ניהול בקרות תקציביות לפרויקטים ,בקרה ופיקוח אחר הכנת אומדנים
גיבוש הכנת תזרים מזומנים ודוחות כלכליים.
סיוע בגיבוש תוכנית עבודה שנתית.
ייזום ופיתוח שיטות ובתהליכי עבודה.
עבודה שוטפת מול גופים ממשלתיים ו/או עירוניים ונציגיהם.

דרישות סף לתפקיד:
רשאים להגיש מועמדות לתפקיד:
תושב ואזרח ישראל אשר נתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
 1.1בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר באחד מהתחומים הבאים :כלכלה ,מנהל עסקים או תואר
אקדמי אחר שוועדת האיתור מצאה אותו כרלוונטי.
 1.2בעל לפחות  4שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
יתרון יינתן למועמדים הבאים:
ניסיון של  2שנים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
א.
ניסיון בעבודה בתחום התקציבים/בקרות/תזרימים.
ב.
ניסיון בעבודה כלכלית/תקציבית בתחום התחבורה תשתיות הרכבות.
ג.
ניסיון בעבודה מול גופים ממשלתיים ו/או עירוניים.
ד.
ניסיון בניהול תקציבים בגוף ציבורי ובהיקף משמעותי.
ה.
ניסיון בגיבוש תכניות עבודה שנתיות.
ו.

כישורים נדרשים לתפקיד:
א .שליטה מקצועית ובקיאות בתחום הרלוונטי.
ב .יכולת קידום מספר פרויקטים במקביל ,תוך עמידה בלוחות זמנים.
ג .סדר ,ארגון וירידה לפרטים.
ד .בעל/ת יוזמה וראייה רחבה.
ה .יחסי אנוש ברמה גבוהה.
כללי והגשת המועמדות:
•

מיקום המשרה :ירושלים

•

היקף המשרה :משרה מלאה ,ימים א'-ה' (עם נכונות לשעות נוספות לפי הצורך).

•

את טפסי המועמדות להליך (קו"ח ,תעודות השכלה ,מכתבי המלצה וכד') יש להגיש לכתובת
דוא"ל:
 hr-itur@moriah.co.ilכאשר בכותרת הדוא"ל יצוין "כלכלנ/ית בכיר/ה" וזאת ,עד ליום
 23.06.2022בשעה .12:00

•

שאלות הבהרה ופרטים נוספים
בכתובתyanivb@meitar.com :

•

ניתן לעיין במודעת המכרז באתר האינטרנט של חברת מוריה בכתובת,www.moriah.co.il :
תחת לשונית "דרושים".

•

המועמדויות ייבחנו על ידי ועדת איתור ,ועדת האיתור תזמן את המועמדים שעמדו בתנאי הסף
ונמצאו מתאימים או חלקם ,לראיון בפני חברי ועדת האיתור.

•

ועדת האיתור רשאית שלא לבחור באף אחד מן המועמדים.

•

מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.
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