מי ק.גת ) (2008בע"מ
הזמנה להציע הצעות להצגת מועמדות למשרת מנהל כללי
מי ק .גת ) (2008בע"מ  -תאגיד מים וביוב מייסודה של עיריית קרית גת מבקש לקבל הצעות
למשרת מנהל כללי
 .1תיאור התפקיד:
ניהול שוטף של ענייני התאגיד במסגרת החלטות דירקטוריון התאגיד ,התקציב והתכניות שנקבעו על ידו
וכן ,בהתאם לנהלי התאגיד ,לחוקים ולתקנות החלים על התאגיד ועל תחומי פעילותו; גיבוש תכניות
אסטרטגיות; וקביעת יעדים לפעילות התאגיד.
 .2כישורים נדרשים:
תושב ישראל ,אשר מלאו לו  25שנה לפחות ואשר נתקיימו בו התנאים שלהלן הקבועים בסעיף  68לחוק
תאגידי מים וביוב ,התשס"א 2001-וכן בסעיף  16ובסעיף ) 37על חריגיו( לחוק החברות הממשלתיות,
התשל"ה:1975 -
הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים :כלכלה ,מינהל עסקים ,משפטים ,ראיית
2.1
חשבון ,מינהל ציבורי ,הנדסה או שהוא בעל תואר אקדמי אחר ,הכל בתחום עיסוקו העיקרי של
התאגיד;
וכן,
הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים
2.2
לפחות באחד או יותר מתפקידים אלה ,ובלבד שכיהן באותו תפקיד לפחות שלוש שנים ברציפות:
בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
)א(
בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים ,מסחריים
)ב(
או ניהוליים ,בדרג מנכ"ל/סמנכ"ל בשירות הציבורי והפרטי;
בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיו העיקריים של התאגיד.
)ג(
מובהר בזאת ,כי לא ימונה לתפקיד מי שהוא חבר מועצה או עובד של רשות מקומית כלשהי או מי שהורשע
בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות מנהל כללי בתאגיד ,וטרם חלפו עשר שנים מיום
גזר הדין או מיום שגמר לרצות עונש מאסר בפועל אם הוא נדון ,בפסק דין סופי ,לעונש כאמור.
 .3עדיפות תינתן:
 3.1למועמד בעל ניסיון בתחום מתחומי העיסוק המרכזיים של התאגיד.
 3.2למועמד בעל ניסיון בתחום השירות.
 .4תנאי ההעסקה:
חוזה אישי על פי תנאי שכר ,כפי שיאושרו על ידי הממונה על תאגידי מים וביוב ,לפי חוק תאגידי מים
וביוב ,התשס"א .2001 -
 .5כללי:
הליך מינוי המנהל הכללי ,קביעת סמכויות ותפקידיו כפופים להוראות תקנון התאגיד .ועדת האיתור וכל
גורם אחר שהוסמך לכך ע"י ועדת האיתור ,רשאים לפנות ביוזמתם למועמדים פוטנציאלים להשתתף
בהליך ובלבד שיעשו כן עד למועד האחרון שנקבע להגשת המועמדויות.
יש להעביר קורות חיים ,בצירוף כל התעודות ,האישורים וההמלצות .כמו כן ,יש להעביר טופס ''שאלון
למועמד לכהונה'' מודפס ואשר מולא בשלמות ,הכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים )בשלב זה אין צורך
לצרף לטופס תצהיר מאומת בידי עו''ד ויודגש כי אין לשגרו באופן מקוון ,אלא יש למלאו בשלמותו
ולהדפיס .את טופס השאלון ניתן למצוא באתר רשות החברות הממשלתיות ,בקישור
(http://www.gca.gov.il/GCA/HomePage/LowerNevigationBar/Forms/DirectorsForm.htm
את המסמכים הנ''ל יש לשלוח בדואר רשום או להגיש ידנית ,ב 3 -עותקים בנוסף לטופס המקור )אין
לשלוח מסמכים בפקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני( ,וזאת עד ליום  27/12/2018בשעה ,14:00
לידי "ועדת האיתור למנהל הכללי של מי ק .גת בע"מ" ,לכתובת :שדרות לכיש  5/1קריית-גת  -לידי הגב'
ציפי בן טולילה ,יו"ר הדירקטוריון.
ההצעות תוגשנה כאמור לעיל במעטפה חתומה ובציון שם המשרה.
מודגש ,כי בכל מקום בו תיאור התפקיד הינו בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה.
בכבוד רב,
ציפי בן טולילה
יו"ר הדירקטוריון
מי ק .גת בע"מ

