מכרז מספר

94285 :

מס' המשרה
תואר המשרה
היחידה
המקום
המשרד
הדרגה
חלקיות
טווח שכר

:
:
:
:
:
:
:
:

פומבי-עתודה

81076680
כלכלן/ית )הפרטה(  - 1משרות.
רשות החברות הממשלתיות
ירושלים
משרד האוצר
דרגה  41 - 36דירוג  11מח"ר.
 100אחוז
ייקבע בהמשך

תאור התפקיד :
סיוע בגיבוש דרכי הפרטה ,ליווי ההפרטה וקידומה.
עריכת תחשיבים כלכליים הנדרשים לפיקוח על החברה ו/או להפרטתה.
סיוע ,פיקוח וליווי הכנת מסמכי ההפרטה )בעברית ו/או באנגלית(
וביניהם :תשקיף ההצעה לציבור ,נוהלי מכירה ,התכתבות עם מתמודדים.
הכנת ניירות עמדה בנוגע לפעולת החברה והפרטתה.
ייצוג רשות החברות הממשלתיות בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו.
ייצוג רשות החברות הממשלתיות מול משרדי הממשלה ויחידות ממשלתיות אחרות.
פיקוח על פעולות חברות ממשלתיות בהתאם לקבוע בחוק.
ביצוע פעולות נוספות עפ"י דרישת הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף:
**********
השכלה:
------------------------------------השכלה אקדמית )תואר ראשון( בכלכלה או בחשבונאות ובעל תעודת הסמכה בראיית
חשבון המוכרת על ידי מועצת רואי חשבון בישראל
ניסיון:
------------------------------------לא נדרש ניסיון קודם
כישורים ונתונים נוספים רצויים:
**********************
הכרות מעמיקה של עבודת משרדי הממשלה בכלל ומשרד האוצר ו/או רשות החברות
הממשלתיות בפרט.
היכרות עם עבודת הרשות לניירות ערך והכרה כללית של שוקי ההון הבינלאומיים.
יכולת ניהול משא ומתן.
ידיעת השפה האנגלית כדי ביטוי בכתב ובעל-פה ברמה גבוהה לכדי קריאת ספרות
מקצועית.

הערות:
הארכת הרשמה
 .1המכרז הינו מכרז עתודה.
 .2מכרז זה סווג כמכרז על בסיס הצהרה .במכרז זה ,אישור המועמדות והמעבר
לשלב המיון התעסוקתי הראשון נעשה בהסתמך על הצהרתך בעת הגשת המועמדות
כי הנך עומד/ת בתנאי הסף שנקבע למשרה .עד למועד זימונך לשלב המיון
התעסוקתי הראשון עליך להמציא ולצרף למערכת המקוונת את כלל האסמכתאות
בדבר עמידתך בתנאי הסף ,ובכלל זה אישורי השכלה ,אישורי העסקה רשמיים,
רישיונות וכדומה כפי שמפורט בדרישות המכרז ובהוראות התקש"יר הרלוונטיות
בעניין זה .ככל שנבחנת באבחון תעסוקתי זהה במהלך השנה האחרונה ,תישלח
אליך הודעה כי אינך זכאי/ת להיבחן בשנית .במקרה זה יהיה עליך להמציא את
האסמכתאות בדבר עמידתך בתנאי הסף ,לכל היותר עד  7ימי עבודה מיום הוצאת
ההודעה כאמור .שים לב! בהמשך ההליכים תיערך בדיקה פרטנית של עמידה
בתנאי הסף ע"י המשרד ,ומועמדותך תיפסל אם ימצא שאינך עומד בתנאי הסף,
כך שאישור המועמדות הינו בכפוף לקבוע בפסקה זו.
יובהר כי לא תינתן אפשרות לצרף מסמכים נוספים הנדרשים לצורך אימות ואישור
המועמדות למכרז זה מעבר לאמור לעיל ,וזו תיבדק אך ורק על סמך המסמכים
שצורפו עד למועד זימונך לשלב המיון התעסוקתי הראשון/המועד בו ניתנה לך
האפשרות להשלמת מסמכים כמפורט לעיל.
 .3בעת הגשת המועמדות יש לצרף את המסמכים הבאים:
• קורות חיים.
• השכלה אקדמית בכלכלה או בחשבונאות ובעל תעודת הסמכה בראיית חשבון
המוכרת על ידי מועצת רואי חשבון בישראל.
 .4מועמדים/ות למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים/ות שייבחנו.
 .5הנהלת המשרד שומרת לעצמה את הזכות לשבץ את העובדים/ות ,אם וכאשר
תתפננה משרות כלכלן/ית )הפרטה( ,ברשות החברות הממשלתיות.
בהתאם לצרכי המשרד וכישורי העובד/ת.
 .6זכות במכרז עתודה תקפה למשך שנה מיום החלטת הועדה ,מועמדים/ות
שנבחרו ולא שובצו למשרה במהלך השנה ,יפוג תוקף הכשירות שלהם.
 .7השיבוץ דרך קבע במשרות ייעשה אם ולאחר התפנותן באופן סופי.
 .8עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות
עובד תקופתיות של השנתיים האחרונות.
במידה ולא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.
 .9כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
המכרז פורסם ביום  :כט' בטבת ,תשפ"ב )(02/01/2022
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :טז' בשבט ,תשפ"ב )(18/01/2022

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית )הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי(.
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך  5ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

