
 

לתפקיד מנהל מחלקת  , מזמין אותך להגיש מועמדותך תאגיד המים והביוב עין אפק בע"מ

 : גביה וצרכנות מים

 
 תיאור התפקיד ותחומי אחריות:

 

 .ניהול הגבייה תוך הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע מדיניות התאגיד •

 ניהול פרויקט הקר"מ.  •

 ניהול מקצועי של עובדי המחלקה והדרכתם באופן שוטף. •

 .אחר הפעילות המקצועית של החברה המתמחהמעקב ובקרה  •

 . בקרת עמידת החברה המתמחה במדדי איכות בתחומי הגבייה והאכיפה •

 .ריכוז ומעקב אחר נתוני הגבייה המשפטית וריכוז הפעילות מול משרדי עו"ד •

 ריכוז פעילות גביה מנהלתית והובלת התאגיד למציאת פתרונות הולמים.  •

 יית חיובים והפעלת מנגנוני אכיפה במידת הצורך. נקיטת פעולות לצרכי קידום גב •

צרכן,    • פרטי  לרבות  החברה,  מערכות  גבי  על  השוטף  וטיובם  עדכונם  נתונים,  תקינות  על  פיקוח 
 טבלאות תעריפים, ריביות וכיו"ב. 

 . בקשת הנהלת החברה  הרצה והצגה של דוחות לפי  •

 קשר שוטף עם הגורמים המקצועיים וגורמי הפיקוח בחברה.  •

 השתתפות בפגישות עבודה עם נציגי והנהלת החברה לפי הצורך.   •
 

 היקף המשרה : 100%. 
 

 אופן העסקה: העובד יועסק בחוזה אישי, בהתאם להוראות ולהנחיות רשות המים. 
 

 כפיפות:  מנכ"ל. 
 

 
 התפקיד:דרישות 

 
 השכלה:  

ממוסד אקדמאי מוכר באחד מהתחומים הבאים: מנהל עסקים, כלכלה, משפטים. בעל תואר ראשון   
יתרון  - בעל תואר שני  

 
 ניסיון מקצועי:

 

ו/או ברשות  לפחות    ה של שנסיון  ינ  בעל • וביוב  וביוב בתאגיד מים  גביית חיובי מים  בניהול מערך 
 צרכנים.  10,000משרת מינימום ה גוף ב מקומית, 

 יתרון  – ברשויות מקומיות/תאגידים עירוניים  - חקיקה ותקנות -ידע והכרה של הרגולציה   •

 יתרון.  – priorityידע בתוכנת  •

  .בעל ידע וניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת •

 ידע ושליטה בתוכנות אופיס.  •
 
 

 :כישורים מקצועיים
משימות. לקיחת יוזמות ואחריות ותרגום לביצוע. יכולת ביטוי גבוהה,  בעל יכולת הנעת תהליכים וקידום 

 .בכתב ובע"פ. יכולת ביצוע מספר משימות במקביל
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נשיאה באחריות, כושר התמדה, אסרטיביות ועבודה תחת לחץ, אמינות ומהימנות, חריצות , קפדנות  
  .בביצוע, יכולת תיאום ופקוח וסמכותיות

 
 

 :מסמכים שיש לצרף לבקשה 
 קורות חיים 

  תעודות השכלה וניסיון נדרשים
 רשימת ממליצים ממקומות עבודה אחרונים 

 צילום תעודת זהות 
 צילום רישיון נהיגה 

 טופס הצהרה על קרבת משפחה 
 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל: 
 hani@einafek.co.il 12.00בשעה   21/12/16 -עד ליום חמישי ה.   

 
מודגש בזאת כי החברה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה ולזמן לראיונות מועמדים  

 .מתאימים בלבד, לפי שיקול דעתה הבלעדי
 .הבלעדיהחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך זה, לפי שיקול דעתה  

 
 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 

 
 
 

 

 בברכה,
 יאיר אברהם, עו"ד 

 מנכ"ל
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