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 למועצה הישראלית לצרכנות דרוש/ה:
 

 מנהל/ת אגף כספים וכלכלה
 

  המועצה הישראלית לצרכנות היא חברה ממשלתית ישראלית ללא כוונת רווח.  מטרת המועצה
תחומי פעילות   לצרכנות לפעול להגנת הצרכנים ושמירת זכויותיהם, וכן לחינוך לצרכנות נבונה.

 www.consumers.org.ilועיסוק נוספים של החברה ניתן לקרוא באתר החברה בכתובת: 
 

דירקטוריון   אישור  טעון  ממשלתית  בחברה  בכיר   עובד  מינוי  הממשלתיות,  החברות  לחוק  בהתאם 
 החברה.  

 
 תנאי סף לתפקיד: 

 
גבוהה   .1 ע"י המועצה להשכלה  במוסד המוכר  שנרכש  תואר אקדמי  הפועל  בעל  תואר ממוסד  או 

החינוך   במשרד  תארים  להערכת  מהאגף  שקילות  אישור  לגביו  נתקבל  אשר  אחרת,  במדינה 

 ממשרד המשפטים בישראל.  בתחום החשבונאות, ובעל תעודת רואה חשבון מוסמך

שנים   2, ובלבד שבלפחות נסי לבעל השכלה פיננסיתשנים לפחות בניסיון מקצועי בתחום הפינ 5 .2

מתקופת הניסיון בתחום הפיננסי עסק המועמד בעריכה או בביקורת של דוחות כספיים או היה  

של   ממוצע  שנתי  כספי  מחזור  בעל  בארגון  כספיים,  הדוחות  עריכת  על  ש"ח    10אחראי  מיליון 

 לפחות. 

של   .3 בכיר  ניהולי  ניסיון  ב  3בעל  לפחות  בעל    10-שנים  או שהוא  השנים האחרונות באחד מאלה 

 שנים ב שניים או יותר מאלה :  3ניסיון מצטבר של 

הבכיר   3.1 המשרה  לנושא  או  למנכ"ל   ישירות  הכפוף  הכספים,  בתחום  משרה  נושא  בתפקיד 

 מיליון ₪.    10ביותר בתחום הכספים  של תאגיד או מוסד בעל היקף כספי שנתי של  

ניסיון בכיר של   3.2 שנים לפחות בכהונה ציבורית או בתפקיד הכפוף לסמנכ"ל בשירות    3בעל 

ופיננסים.  חשבונאים  או  כלכליים  בנושאים  פיננסית   הציבורי   חשבונאית  מומחיות  עם 

   43בדרגה של לפחות 

 עובדים.   2שנים, של  3בעל ניסיון ניהולי של  .4

 דרישות מחייבות נוספות:
 

 ודיסקרטיות. יושר, אמינות, נאמנות   .1

 דייקנות ויסודיות.  .2

 חריצות ויוזמה.  .3

 יכולת עבודה בריבוי משימות ועמידה במצבי לחץ ועומס. .4

 יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודת צוות טובה.   .5

 כושר ביטוי מעולה בכתב ובע"פ.  .6
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 דרישות נוספות המהוות יתרון: 

שנתית,   .1 ורב  שנתית  עבודה  ותוכנית  תקציב  הכנת  הכוללים  בתפקידים  ניסיון  שנות  היקף 

 ביצוע מעקב, בקרה ופיקוח על התחום הכספי בחברה.  

 ניסיון בניהול מו"מ עסקי ומסחרי ולווי פרויקטים מורכבים. .2

 ניסיון תעסוקתי בתחומי הכספים בחברות ממשלתיות.  .3

 הצעות מחיר והתקשרויות בהיבטים פיננסיים  מכרזים, הסכמים,ניסיון בלווי ובקרה על  .4

 היקף הניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה.  .5

 

 

 10:00בשעה  4/07/2021מועד אחרון להגשת מועמדות עד לתאריך: 
 
 

מנהל אגף כספים  ידי המועמד לתפקיד  -הגשת המועמדות באמצעות הגשת טופס "שאלון" למילוי על
 בכתובת:  וכלכלה 

 
https://www.consumers.org.il/files/consumer_council_applying.doc 

 
ואישורים המעידים על תנאי  כשהוא   מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות 

לשקילת   כרלוונטי  למועמד  הנראה  אחר  מסמך  כל  וכן  ממליצים,  של  שמות  לתפקיד,  הכשירות 
מועמדותו על ידי ועדת האיתור, ובהתאם להוראות המפורטות בשאלון. ועדת האיתור רשאית לפנות  

 אלים להשתתף בהליך האיתור. למועמדים פוטנצי
 

   jobs@consumers.org.il הגשת השאלון וכל המסמכים הרלוונטיים תיעשה בכתובת 
 

 מועמד שעומד בדרישות הגיוס יתבקש לעבור מבחן התאמה וראיון בוועדת האיתור של המועצה.
במ כאמור  אלא  מועמדות  להגיש  המהותיים  אין  המסמכים  כל  ללא  תוגש  אשר  מועמדות  זו,  ודעה 

הנדרשים לא תידון. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות דואר, פקס, דואר אלקטרוני,  
 או באמצעות "סוכן חכם" לא תידון.  

 
 החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במי מהמועמדים לתפקיד.

 
 

 רק פניות מתאימות תענינה.  
 

המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים  
 ולגברים כאחד. 
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