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 ניהול תחבורה ציבורית  ית/ כלכלן   שם משרה:

 7229:  קוד משרה

 29/6/2020  תאריך פרסום המשרה:

 בית דגן  :יישוב 

 חברת תחבורה ציבורית גדולה וותיקה  : תיאור פעילות הארגון

 :  תיאור התפקיד

 תמיכה כלכלית במנהלים בארגון ▪

 מערכתיות ניתוח פעילות שרשרת ייצור והפקת תובנות   ▪

 בדיקות כדאיות כלכלית  ▪

 תמחור שירותים וביצוע ניתוחים כלכליים  ▪

 לשכר עידוד מנהלים  KPIקביעת  ▪

 בניית תקציב ובקרה תקציבית  ▪

 ליווי ניהולי ותהליכי ביישום תכניות העבודה ▪

 :   דרישות סף

 ( ן!יתרו  –יוצאי אוניברסיטאות ) תואר ראשון בכלכלה –השכלה  ▪

 בתפקיד כלכלן בהיקף של מאות מיליוני ₪ שנים   2-4ניסיון של  ▪

 מאוד  אקסל ברמה גבוהה ▪

 BIניסיון עבודה במערכות  ▪

 ניסיון בבניית מודלים כלכליים ▪

 ניסיון בניתוח שרשרת ייצור ▪

 חוצי ארגון תהליכיה והובלה של  יכולת הנע ▪

 יכולת בינאישית גבוהה  ▪

 גבוהה תרפרזנטטיבייכולת  ▪

 

   - תנאי עבודה

 7:30-8:30הגעה גמישה בין השעות  ה  תשע , שעות ביום 9 , משרה מלאה  : שעות עבודה

במכון < מבחן חיצוני -< ריאיון מנהל מח' כלכלית -< מבחן אקסל- אבי אנושריאיון מנהל מקצועי + מש תהליך המיון:

 סמנכ"ל כספיםראיון < - אבחון

 המחלקה  מנהל ידי על חפיפה:   נדרשת בכניסה לתפקיד הכשרה
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 חניה קרובה, תחבורה ציבורית   :הגעהדרכי 

 מול המעסיקיתואם   :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

 לדברי המעסיק המבנה נגיש :נגישות המבנה

   -  דרישות התפקיד

 : ישיבה במשרד עם עובד נוסף. סביבת עבודה פיזית 

 סביבה משרדית   תנאים פיזיים:  

 עם כל מנהלי אגף התח"צ   ממשקי עבודהכלכלנים,  3עבודה בצוות של :  סביבת עבודה חברתית •

 . עמיתים גבוהה עם מידת אינטראקציה 

 :   דרישות פיזיות 

עבודה מול מחשב 

 ממושכת ישיבה  •

:  דרישות קוגניטיביות

  / קשב  יכולת הפניית  •

 חלוקת קשב 

 שמירה על ריכוז •

  -חשיבה מתמטית  •

ספירה, פעולות חישוב,  

 שימוש בנוסחאות  

 הפעלת שיקול דעת •

 תכנוןיכולת   •

 יזימה  •

 

 ניהול זמןיכולת  •

 פתרון בעיותיכולת  •

איתור  -בקרהיכולת  •

 ובדיקת טעויות בעיות

 קריאה •

 כתיבה  •

 

 סדר וארגון  •

גמישות חשיבתית   •

 )יכולת לבצע שינויים(

 יכולת למידה •

 ראייה מערכתית •

 

 

 

טוב   ביטוי כושר, כושר ביטוי טוב בע"פעמיתים,  עם טובה  תקשורת  ,בצוות עבודה:  חברתיות/ תקשורתיותדרישות 

 יחסי אנוש טובים  ,בכתב

 :   דרישות רגשיות

 אמינות   ,אחריות, עצמי ביטחון , עצמאית לעבודה יכולת בתנאי עומס, בעבודה עמידה יכולת

 :   מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה
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