
 לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 

 אבי אנושמש ראש אגףדרוש/ה 

. בסולם החברות הממשלתיות 7בדירוג החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ היא חברה ממשלתית עסקית 
משמשת זרוע ביצוע של המדינה לשיקום קרקעות מזוהמות ומספקת פתרונות טיפול לפסולת המסוכנת  החברה

 מלש"ח. 200 -עומד על כהמיוצרת בישראל, תוך שמירה והגנה על איכות הסביבה. המחזור השנתי של החברה 

 

 תיאור תמציתי של התפקיד: 

משאבי אנוש ושכר וזאת בהתאם  אסטרטגייתשום ניהול תחום משאבי אנוש בארגון על ידי תכנון, בנייה ויי
 לאסטרטגיה וליעדי החברה. 

ת הדרכה והכשרניהול תחומי גיוס וקליטת עובדים, , ותרבות ארגונית המבוססת על ערכי החברה פיתוח ארגוני
יחסי עבודה קיבוציים,  ,רווחהמגיוס ועד פרישה,  פרטטיפול בהערכת עובדים, ניהול הליך , עובדים ומנהלים

 .תמיכה בעובדים ובמנהלים ברמת הפרט. בנייה והטמעת תוכניות תגמול, נוכחות ושכר

 חבר/ת הנהלה בכפיפות ישירה למנכ"ל החברה. הנו/ה  ראש האגף

 .נדרשת נוכחות במפעל ברוב ימות השבועהמשרה ממוקמת במפעל החברה בנאות חובב ו

 

 תנאי סף להגשת מועמדות:

 השכלה  .א

 החברה/מדעי  מדעי אחד מאלה:בידי המל"ג -על ממוסד אקדמי מוכרתואר ראשון  /תבעל /תהמועמד
 ./עבודה סוציאליתההתנהגות/ניהול/שירותי אנוש/משאבי אנוש

 

 ניסיון .ב

 שנים אחרונות בתפקיד מנהל/ת משאבי אנוש בחברה  5לפחות מתוך  שנים 3 של ניסיון /תבעל /תהמועמד
מחזור כספי שהנה בעלת עובדים או  80המונה לפחות  ,פרטית ו/או מסחרית ו/או עסקית ו/או ממשלתית

 מלש"ח, בו ניהל/ה המועמד/ת צוות של שני עובדים ומעלה.  100של מעל 

 השנים האחרונות,  8במהלך  תחום משאבי אנוששנים לפחות ב 5ל ניסיון מצטבר ש /תבעל /תהמועמד
 כאשר שנתיים לפחות היו בגוף שבו העובדים הינם צד להסכם קיבוצי מיוחד.

 

 יתרון יינתן לבעלי/ות:

 סוציולוגיה ארגונית/יעוץ ארגוני/פסיכולוגיה התנהגות ארגונית/תואר שני במנהל עסקים/ - השכלה
 ארגונית/לימודי עבודה/ניהול משאבי אנוש.

  שנים לפחות בעבודה בתחום משאבי אנוש בארגון תעשייתי. 3ניסיון של 
 .ניסיון בהתקשרויות עם צדדים שלישיים בנושאי הדרכה, רווחה ורפואה תעסוקתית 

  .ניסיון בניהול מחלקת שכר/חשב/ת השכר בארגון 
 .ניסיון בעבודה ב/מול גופים ממשלתיים 

 ובדים וקידום תהליכים בהתאם בשיתוף פעולה עם מנהלים ניסיון בתחומי פיתוח ארגוני, ניוד, קידום ע
 בארגון.   

 

 והוראות כל דין. 1975-*המינוי יתבצע על פי הוראות חוק החברות הממשלתיות התשל"ה

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.*

 פי חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות ומעודדת את העסקתם.-חברה פועלת על*ה

 פי חוק החברות הממשלתיות ומעודדת העסקה של אוכלוסייה מגוונת.-פועלת על החברה*



  

למבחני מיון ומבחני אמינות לראיון ו/או לשלוח את המועמדים, כולם או חלקם, לחברה שמורה הזכות לזמן 
לנכון לפנות לקבלת המלצות ואימות פרטים, ככל שתמצא וכן היא רשאית  , ועל פי שיקול דעתה,בכל שלבותשאול 

  לעשות כן.

 ./ותהחברה איננה מתחייבת כי בתום ההליך ייבחר מי מהמועמדים

 

משאבי אנוש", אשר  ראש אגףהגשת המועמדות תהא באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד לתפקיד 

ם מפורטים, ורות חייכשהוא מלא וחתום, בצירוף ק services.co.il/?page=all_jobs-http://enviroיימצא בכתובת 
  פירוט הדרכים ליצירת קשר עימם.ו, צילום תעודת זהות, שמות של ממליצים תעודות השכלה

 כמו כן הוראותלא תתקבל. מלא וחתום שאלון  צירוףתשומת לב המועמדים מופנית לעובדה שהגשת מועמדות ללא 
הנם כמפורט בשאלון למועמד ומהווים חלק בלתי נפרד מן התנאים מושא  , לרבות תנאי פסילה,ותנאים נוספים

 מודעה זו.

הוסמכה לטפל בהליך האיתור. לפיכך, את הצעת המועמדות בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש  אדם מילאחברת 
 :מייל גיש בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובתלה

C2E12F918865#stay-87E7-4AA5-E0DC-https://pelicancv.co.il/Main.aspx?ID=AA3C1FEE 

 תענינה.לא פניות שתגענה לאחר המועד האמור . 12/8/2020לא יאוחר מיום 

 

 

 

https://pelicancv.co.il/Main.aspx?ID=AA3C1FEE-E0DC-4AA5-87E7-C2E12F918865#stay

