עו"ס – חברה לניהול קופות גמל בע"מ
פניה לקבלת הצעות למילוי תפקיד דח"צ בעו"ס – חברה לניהול קופ"ג בע"מ
.1

עו"ס – חברה לניהול קופת גמל בע"מ (להלן" :החברה") מנהלת את קופ"ג עו"ס – קופה
ענפית קטנה יחסית המיועדת לעובדים סוציאליים (היקף נכסים בקופה של כ 052-מיליוני
 ₪וכתשעת אלפים עמיתים).

.0

החברה מבקשת לקבל הצעות למילוי תפקיד דח"צ בחברה ויו"ר ועדת ההשקעות בחברה.
להלן פירוט מספר דרישות סף רלוונטיות שעל המציעים לעמוד בהן:

.3

.0.1

עמידה בכל תנאי הכשירות הנדרשים לפי כל דין והוראות אגף שוק ההון במשרד
האוצר ,לכהונה כדח"צ וכיו"ר ועדת ההשקעות.

.0.0

השכלה אקדמאית במשפטים ו/או כלכלה ו/או חשבונאות ו/או מנהל עסקים –
ותעסוקה בפועל במי מהנ"ל ב 3-שנים לפחות.

.0.3

ניסיון בשוק ההון של  8שנים לפחות (בתפקיד בגוף מוסדי ו/או בתפקיד שעניינו
ניהול השקעות בפועל ו/או חברות בוועדת השקעות בגופים מוסדיים) ,מתוכן 3
שנים לפחות ב 5-השנים האחרונות.

.0.2

אינו בעל קשרים עסקיים עם קבוצת פסגות ו/או הבנק הבינ"ל (כהונה בחברות
המקבלות שירותי ניהול השקעות ותפעול מהנ"ל לא תחשב כקשר עסקי).

.0.5

ללא זיקה לאיגוד העו"ס ו/או להסתדרות הכללית החדשה.

פרטים נוספים בדבר המינוי:
.3.1

התגמול לדח"צ שימונה יהיה "הגמול המזערי" הקבוע בתקנות החברות (כללים
בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס ,0222-ובהתייחס לסעיף  5לחוזר
גופים מוסדיים  0222-2-2של אגף שוק ההון ,ללא תשלום רכיב משתנה כלשהו.
(נכון לדצמבר  – 0215כ ₪ 1,022-בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו
וכ ₪ 01,382-גמול שנתי).

.2

.3.0

מספר הישיבות המתוכנן לשנת  0212הינו  02ישיבות ועדת השקעות ועד  2ישיבות
דירקטוריון (תתכן גם אפשרות כהונה כחבר ועדת ביקורת) .נדרשת זמינות מידית
לכהונה בתפקיד.

.3.3

לא ישולם גמול בגין השתתפות בישיבות טלפוניות ו/או החלטות ללא התכנסות.

.3.2

החברה רשאית להוסיף ו/או לגרוע מהתנאים שקבעה ,בהתאם לשיקול דעתה.

.3.5

המינוי טעון אישור דירקטוריון החברה ואגף שוק ההון .רק פניות מתאימות יענו.

.3.2

החברה עשויה להפסיק פעילותה ,עקב מיזוג  /העברת ניהול מרצון לחברה אחרת
– כך ,שהמינוי לתפקיד יכול להיות זמני.

פניות יש להגיש ל os.gemel@gmail.comעד ליום  ,12.0.0212בצירוף קורות חיים.
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