לחברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
דרוש/ה

סמנכ"ל
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ הינה חברה ממשלתית בשליטת המדינה והסתדרות העובדים
הכללית החדשה .ייעודה של החברה הוא ניהול אופטימלי של כספי קרן ההשתלמות לעובדי המדינה (להלן" :החברה").
פרטים נוספים על פעילות החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
 ./https://www.ovdeimedina.co.ilהחברה מסווגת כיום ברמה  5בסולם החברות הממשלתיות.
הסמנכ"ל יעסוק בניהול השוטף של ענייני החברה ,ובין היתר יעסוק בנושאי תפעול ושיווק ,וכן בתחומים נוספים ,כפי
שיוגדרו ע"י הדירקטוריון/המנכ"ל.
תקופת הכהונה במשרה תימשך  5שנים .הארכת הכהונה מעבר לתקופה זו תיעשה באישור הדירקטוריון.
מיקום משרדי החברה :ירושלים.
תנאי סף להגשת מועמדות:
 .1אזרח ישראל שהוא תושב ישראל.
 .2תואר אקדמי ,המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר ממוסד בחו"ל ,שלגביו התקבל אישור שקילות
מטעם הגוף להערכת תארים במשרד החינוך ,באחד או יותר מהתחומים הבאים:
מנהל עסקים ,ניהול ,חשבונאות ,כלכלה ,תעשיה וניהול ,משפטים ,שיווק.
 .3ניסיון מקצועי של  3שנים לפחות במהלך  10השנים האחרונות בתחומים הרלוונטיים לתפקיד ,ובהיקפים הרלוונטיים לחברה.
 .4היכרות של  3שנים לפחות במהלך  10השנים האחרונות עם גופים רלוונטיים לפעילותה של החברה (כגון :משרדי
ממשלה ,הסתדרות וועדי עובדים ,וכו') וניסיון בשיתוף פעולה איתם.
 .5ניסיון של  3שנים לפחות (מתוך  10השנים האחרונות) בניהול צוות עובדים או נותני שירות חיצוניים או יועצים
או גורמים כפיפים ( 3לפחות).
הגשת המועמדות תהא באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד/ת לתפקיד סמנכ"ל" ,אשר ניתן להורידו באתר
החברה בכתובת המופיעה לעיל ( (/https://www.ovdeimedina.co.ilתחת לשונית "דרושים".

את השאלון המלא והחתום ,ניתן להגיש החל מיום  01.05.2022בכתובת דוא"ל mazvis2022@gmail.com
בלבד ,בצירוף קורות חיים מפורטים ,מסמכים ,תעודות ואישורים המעידים על התקיימותם של תנאי הכשירות

לתפקיד ,אישור שקילות (ככל שנדרש) ,שמות של ממליצים ,וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד/ת כרלוונטי לשקילת
מועמדותו/ה על ידי ועדת האיתור (להלן – "הצעת המועמדות").
הצעת מועמדות ללא צירוף "השאלון למילוי על ידי המועמדת לתפקיד סמנכ"ל" כשהוא מלא וחתום לא תידון .במקרה
שבו יוגשו מספר פניות של אותו מועמד בלא הסבר לריבוי הפניות או הפניה לשינוי בפרט מהותי ,תידון אחת הפניות
שתיבחר באופן אקראי .במקרים אלה המועמד לא יוכל להעלות כל טענה כנגד הוועדה.
ועדת האיתור רשאית לפנות ביוזמתה למועמדים פוטנציאליים ולבקשם להגיש מועמדותם עד למועד האחרון שנקבע
להגשת מועמדות ,כמפורט להלן.

המועד האחרון להגשת מועמדות הינו עד לתאריך  22.05.2022בשעה  .14:00מובהר ,כי מועמדויות שיוגשו
לאחר מועד זה לא תתקבלנה.

אין להגיש מועמדות אלא כאמור במודעה זו .מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת ,לרבות באמצעות פקס או דואר ,או
בדרך אחרת  -לא תידון.
ועדת האיתור תהא רשאית לפנות לממליצים שצוינו על ידי המועמד/ת וכן לממליצים נוספים ,בתיאום ובהסכמה
אקטיבית של המועמד/ת מראש בלבד ,ולהפנות את המועמדים/ות למבחני התאמה .עוד תהא הוועדה רשאית לפנות
למועמדות לבירורים ,הבהרות ,השלמות מידע וקבלת מסמכים נוספים ,על פי שיקול דעתה .חרף האמור ,יובהר ,כי
האחריות על הגשת המידע הנדרש באופן מלא ועדכני מוטלת אך ורק על המועמד/ת; כל סיכון הכרוך בחוסר במידע
או אי בהירותו של מידע כאמור מוטל על המועמד/ת בלבד.
מינוי המועמד/ת הנבחר/ת ייעשה בהתאם למתכונת ההליך כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ועל פי כל דין
רלוונטי.
החברה מבקשת להביא לידיעת המועמדים/ות ,כי יתכן שהמינוי של המועמד/ת לתפקיד יהא כפוף לאישורים
רגולטוריים נוספים ,כנוסחם בדין בעת הרלוונטית ,אף לאחר בחירת מינוי המועמד/ת לתפקיד.
רק פניות מתאימות תענינה.
המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

