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ם ומנהל  כספי סמנכ"ל/ית  דרוש/ה:   

תקף גם לזכר.   , נכתב בלשון נקבה 

תיאור המשרה 
על כל נושא הכספים בלהקה,  היה אחראית  ת שבע  - בלהקת מחול בת כספים ומנהל  סמנכ"לית  

די  אות ועמידה ביע , בקרה על ההוצ שנתיים - והכנת תקציבים רב השוטף    תקציב ה ניהול  לרבות  
ו  ו ונ וועד המנהל ל   ים חים שוטפ ההכנסות, די אביב.  - יריית תל יהול הקשר עם משרד התרבות וע ,  

התפקיד הוא תפקיד הנהלה בכיר. 

ת תיאור התפקיד, תחומי האחריות והמשימו 

, כולל מעקב והכנת דוחות תקציב ובקרה  א  • וניהול התקציב השנתי חריות לבנייה 
    תקופתיים. 

נים  אחריות לביצוע תכנית העבודה השנתית  • ובקרה על השגת יעדים כלכליים, ניתוח נתו
  ומגמות לאור הביצועים. 

וניהול הקשר עם וועדת הכספים  • ווח שוטפים להנהלה ולוועד המנהל    העברת מידע ודי
    . וביקורת 

 המזומנים והקשר עם הבנקים, בארץ ובחו"ל.    אחריות לתזרים  •
    ניהול מערכת השכר והתגמולים לכלל העובדים.  •

"ח.  • נות והקשר עם משרד רו     אחריות להנהלת החשבו

 אחריות על הרכש וההשקעות.   •

נות, הכנת   • ניהול הקשר עם משרד התרבות, משרד האוצר, עת"א וקרנות תומכות שו
ווחים, בקשות תמיכה והבטחת קבל   ת הכנסות.  די

, בקרת   • ו ן על מחלקותי פיתוח והטמעת כלי עבודה להתנהלות כלכלית של כלל הארגו
ים,  - תהליכים פנים   מערכתי

 יים ותקציביים. שנתית ובהגדרת יעדים איכות - שותפות בקביעת אסטרטגיה רב  •

 רישות התפקיד  ד 
שנים לפחות.    5עם ותק של  תעודת רו"ח מוסמך   •

ו  • . מלש"ח   15  - בניהול תקציבים מעל ל מוכח    ן ניסי

  . העבודה של המגזר השלישי עם סביבת  היכרות   •

ו  • יות.    ן ניסי  בעבודה מול משרדי ממשלה/רשו

 שליטה מלאה בשפה העברית והאנגלית.   •

.  SAP B1    ,salesforce  ,word  ,Excel  ת הבאות: ו ידע בתכנ  •

. משימות - עבודה בסביבה רבת ת  יכול ,  תקשורת בינאישית מעולה  •

. 3כפיפות: מנכ"לית הלהקה.  כפיפים:   

משרה מלאה. מקום העבודה הוא בת"א. 

רקע ארגוני:    בת - שבע היא אחת מלהקות המחול האהובות והמוערכות בעולם.  היא  להקת המחול 
הגדולה בישראל ומעסיקה כ -   40רקדנים בשתי להקות  –   הלהקה הבכירה  ואנסמבל בת - שבע, הלהקה 
הצעירה. הלהקה מקיימת כ -   250  הופעות בשנה בארץ וברחבי העולם, לצד פעילות חינוכית ענפה.  מקום 

מושבה של הלהק ה הוא במרכז סוזן דלל בתל - אביב.  כוריאוגרף הבית הוא אוהד נהרין.  ליאור אביצור 
היא המנהלת האמנותית ודינה  אלדור היא מנכ"לית הלהקה.  

קורות חיים יש להעביר לדניאל לכתובת דוא״ל 
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