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בכספא פמילי אופיס ,אנו עוסקים במתן שירותי פמילי אופיס וניהול הון אישי למשפחות וללקוחות אמידים,
הרוצים למצות את המיטב ממקורותיהם הפיננסיים ,לשמר את עושרם ולהעבירו לדורות הבאים.
אנו מעניקים שירות המאגד בראייה רחבה את מכלול הצרכים הפיננסיים של לקוחותינו ,ושמים דגש על
פילוסופיית השקעות הערך ,המתרכזת בסוגי הנכסים ,ומובילה לביצועים בטווח הארוך.
לחברה  13עובדים ואנחנו מתרחבים!
אנחנו מחפשים אנשים של תוצאות ,עם גישה טובה ועם נכונות ללמוד ולהתפתח.
סוחר.ת במשרה מלאה
תיאור התפקיד:
סחר בניירות ערך בישראל ובחו"ל ,קליטות בנקים בחו"ל ,הפקת דו"חות של לקוחות במערכת דנאל ועוד.
דרישות התפקיד:
לימודים במנהל עסקים או בכלכלה (רלוונטי גם לסטודנטים שיכולים משרה מלאה) ,נסיון של עד שנתיים,
יכולת למידה גבוהה ,עבודה עצמאית ,ירידה לפרטים ודיוק ,עבודה בצוות.
יתרונות:
הכרת מערכת דנאל ,הכרת מערכות מסחר בנקאיות בישראל ,הכרה של שוק הקרנות בישראל ,הכרת
השווקים בחו"ל ,רשיון ייעוץ ניהול השקעות.
מייל לשליחת קורות חייםdesk@caspa.co.il :

גיזה זינגר אבן הינה פירמת הפרייבט אקוויטי ,ייעוץ פיננסי ובנקאות להשקעות המובילה בישראל ,הפועלת
מזה  30שנים.עם למעלה מ־ 50אנליסטים ויועצים פיננסיים ,עובדי גיזה זינגר אבן משלבים ניסיון מקצועי
עשיר המלווה בידע תיאורטי נרחב ומקיף ,וממלאים תפקיד מרכזי במרבית העסקאות הגדולות בכלל
הסקטורים השונים בשוק ההון המקומי.
סיימתם.ן תואר ראשון בכלכלה /מנהל עסקים /חשבונאות /משפטים בהצטיינות? בואו להיות חלק מהסיירת
המובילה בענף הייעוץ הפיננסי ובנקאות להשקעות ,ותובילו עסקאות של החברות הגדולות במשק!
דרישות המשרה:
•בעל.ת תואר ראשון בכלכלה /מנהל עסקים /חשבונאות /משפטים — עדיפות למצטיינים
•בעל.ת יכולת חשיבה וניתוח מעמיק
•דובר.ת וכותב.ת אנגלית ברמה גבוהה — חובה
•בעל.ת חשיבה יצירתית ומקורית
•בעל.ת יכולת בניהול תהליכים מורכבים
לקרן  GSEאשראי לעסקים ,מבית גיזה זינגר אבן דרוש/ה מנהל/ת אשראי ואנליסט/ית!
הקרן ,ראשונה וגדולה מסוגה בשוק ,מעמידה הלוואות מורכבות לעסקים הפועלים בכל ענפי הפעילות במשק.
מנהלי הקרן הובילו בשנים האחרונות את קרנות החוב של משרדי האוצר והכלכלה.
דרישות:
•בוגר/ת תואר ראשון בכלכלה /חשבונאות /מנהל עסקים — עדיפות למצטיינים
• 5–4שנות ניסיון בניתוח אשראי לעסקים קטנים ובינוניים
•ניסיון במערכת הבנקאית — יתרון
•ידע שוטף בניתוח דוחות כספיים ,מאזן בוחן ודו"ח מע"מ
•בעל.ת יכולת חשיבה וניתוח מעמיק
•בעל.ת תודעת שירות גבוהה
•המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
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לגיזה זינגר אבן פירמת הפרייבט אוויקטי ,ייעוץ הפיננסי והבנקאות להשקעות המובילה בישראל
דרוש/ה אנליסט/ית.
התפקיד כולל ניתוח יכולת שירות החוב ושווי מניות של החברות הגדולות בישראל.
דרישות התפקיד:
•בוגר/ת תואר ראשון בהצטיינות מאוניברסיטה מובילה בכלכלה /חשבונאות /מנהל עסקים
• 3–1שנות ניסיון בהכנת אנליזות חוב ומניות וניתוח חברות
•אנגלית ברמה גבוהה
•ייצוגיות ויכולת הבעה גבוהה בכתב ובע"פ
•היכרות עם שוק ההון ושליטה במתרחש בשווקים המרכזיים בארץ ובעולם
•נכונות לעבודה מאומצת בסביבה דינאמית ומאתגרת
•שליטה גבוהה בתוכנות האופיס ומערכות נתונים
קורות חיים יש לשלוח לכתובתjobs@gse.co.il :

פרומתאוס ייעוץ כלכלי היא חברת ייעוץ כלכלי ופיננסי המלווה את לקוחותיה הרבים בשלבים העסקיים
המשמעותיים ביותר ,תוך שימוש והקפדה על מקצועיות ,הבנה עסקית מעמיקה ,ידע וניסיון של עשרות
שנים בתחום.
אז במה בעצם מתעסקים בפרומתאוס?
העבודה בפרומתאוס נוגעת במגוון רחב של תחומים כלכליים ועסקיים .במהלך העבודה תיחשפ/י למגוון
רחב של תחומים עסקיים ביניהם :ליווי וייעוץ עסקי ,חוות דעת מומחה לבית משפט ,הערכות שווי,
ייעוץ כלכלי בנושאי מיזוגים ורכישות ,הערכת שווי מכשירים פיננסים ואופציות
ומה אני אעשה במסגרת התפקיד?
במסגרת התפקיד תבחנ/י את הפעילות העסקית של חברות מכל קשת העולם העסקי ,תבצע/י ניתוחים
מעמיקים ,תלמד/י מודלים כלכליים רבים עליהם מבוססות העסקאות הגדולות ביותר במשק ,תיפגש/י
עם בכירים בעולם העסקי ותרכוש/י ניסיון עסקי רב.
למה לעבוד בפרומתאוס?
לא בטוח שתרצה לעבוד בפרומתאוס ,העבודה רלוונטית רק אם את/ה מעוניין/ת ללמוד את העולם העסקי,
להיות שותפ/ה לתהליכים משמעותיים ,להיפגש עם בכירים במשק ,אוהב/ת לפתור אתגרים מקצועיים,
שכר מתגמל ואווירה צעירה משפחתית ודינאמית.
דרושים לפרומתאוס
פרומתאוס מתרחבת ומצרפת אליה עובדים בכל רמות הניסיון! מסיימי שנה ג' שמחפשים את ההזדמנות
הראשונה שתיתן לכם את המקפצה הטובה ביותר לעולם העיסקי — הגעתם למקום הנכון! במסגרת
העבודה אצלנו תעברו הכשרה מקצועית ויסודית שתיתן לכם כלים ומיומנויות פרקטיים להמשך הקריירה.
קו"ח ניתן לשלוח ל office2@pfa.co.il-המשרה שלנו בלינקדאין ובמערכת AcadeME
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מי אנחנו ובמה אנחנו מאמינים?
אין הרבה ארגונים עם מסורת של מעל  100שנים ,שממשיכים להיות פורצי דרך בחדשנות ,כמו בנק לאומי
בישראל .בנק לאומי ,בנק ותיק ,אשר פועל כבר כמעט  120שנים בישראל ובחו"ל .הבנק המוביל במדינה
אשר נטוע עם יסודות בנקאיים חזקים לצד חדשנות ,שינוי והשתנות מתמדת ,תוך הובלת יוזמות פורצות
דרך בתחום הפיננסים על מנת להקנות ללקוחותיו בכלל הסגמנטים חוויית בנקאות נוחה.
אנחנו מעניקים מגוון שירותים פיננסים ללקוחות פרטיים בכל אחד מהסניפים שלנו הפזורים בכל רחבי
הארץ .אנחנו מלווים עסקים (קטנים וגם חברות הגדולות ביותר במשק) באמצעות ערוצי הדיגיטל השונים
(אפליקציה ,כתוב לבנקאי ,אתרים ייעודיים) ,באמצעות הטלפון ובאמצעות שירות אישי ואנושי.
מקצועיות ושירות הם ערכים מרכזיים בתרבות שלנו כבנק וכארגון .אנחנו מובילים פרויקטים חדשניים
בעולמות הבנקאות הפתוחה ,הסייבר והדאטה ,תוך שיתופי פעולה עם חברות פינטק וחברות טכנולוגיה
נוספות.
כלכלן/ית במערך המסחרי
תיאור משרה:
המערך המסחרי מטפל בחברות עסקיות בינוניות ( )Middle Marketבעלות היקף פעילות גבוה .המערך
המסחרי מטפל בלקוחות גדולים ,המבצעים עסקאות מורכבות ורוכשים מוצרים בנקאיים מורכבים.
הכלכלן הינו יד ימינו של מנהל הלקוחות בכל הקשור לניהול הסיכונים ,הכרת הלקוח ,פיתוח עסקים ובקרה
עסקית .תפקידי הכלכלן מגוונים וכוללים קשת רחבה של מטלות בתחומים כלכליים שונים .בין העיקריים
שבהם :
 .אהכנת וכתיבת ועדות ובקשות אשראי ברמות שונות
 .בניתוחים דוחות כספיים ,שעבודים שוטפים ,והזנתם למערכות
 .גקבלת דרישות לאשראי ,ניתוח והמלצות
 .דמעקב תקופתי אחר דו"חות שונים של לקוחות ,תום תוקף ועדות
 .הפיתוח עסקים — יוזמה והתמקדות בפיתוח עסקים חיצוני ,איתור לקוחות פוטנציאלים ויצירת קשר איתם
דרישות התפקיד:
•השכלה רלוונטית  :תואר ראשון פיננסי
•ניסיון קודם כבנקאי/ת /כלכלנ/ית יתרון משמעותי
כלכלן/ית למערך בנייה ונדל"ן — בנק לאומי
תיאור משרה:
הענף מלווה חברות נדל"ן מובילות במשק הישראלי ,תוך כדי מימון עסקאות ליווי בניה להקמת נדל"ן
למגורים ולהקמת נכסים מניבים.
התפקיד כולל:
•ביצוע ניתוחים כלכליים ,ניתוח דוחות כספיים ,ניתוח פרוייקטי בנייה וניתוחים אחרים של החברות
•כתיבת ועדות אשראי עבור פרויקטים /עסקאות מורכבות ושוטפות
•ביצוע ומעקב אחר דו"חות חודשיים/רבעוניים/שנתיים הן פנימיים ורגולטורים והן חיצוניים
•קשר שוטף עם הלקוחות ,טיפול יום יומי בבקשות ואירועים שונים ,פגישות עם לקוחות
•טיפוח ושימור הקשר עם הלקוחות בדגש על רמת שירות גבוהה מאוד ומכוונות לפיתוח עסקים
דרישות התפקיד:
•תואר ראשון פיננסי — חובה
•ניסיון בתפקיד כלכלן — יתרון משמעותי
•ניסיון קודם בתחום הנדל"ן — יתרון משמעותי
•רצון להתמקצע בתחום בנקאות הנדל"ן ולהשתלב בצוות עם ביצועים משמעותיים לשורה התחתונה
של קבוצת לאומי
•יכולת אנליטית וחשיבה מעמיקה
•יכולת למידה מהירה
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•דיוק ,יסודיות ויכולת ניסוח גבוהה
•מכוונות לפיתוח עסקים ותודעת שירות גבוהה
•יכולת עבודה בתנאי עומס/ולוחות זמנים מוגדרים
•יכולת לניהול והובלת משימות
•תקשורת בינאישית גבוהה ויכולת עבודה בצוות
בנקאי/ת
אנרגטיים/יות? אוהבים/ות אנשים? מכירתיים/יות?
יש לנו הצעת עבודה בשבילכם/ן!
דרושים/ות בנקאים/יות לסניפי לאומי
מה אנו מציעים?
•תנאים מעולים וקליטה כעובד הבנק מהיום הראשון!
•הכשרה מקצועית
•שכר התחלתי גבוה
•סביבת עבודה דינאמית ומאתגרת
תיאור משרה:
•שירות בנקאי פרונטלי וטלפוני וכן מכירת מוצרים בנקאיים ללקוחות פרטיים וללקוחות פרימיום
•טיפול בכל הנכסים וההתחייבויות של הלקוח
•ייזום מול לקוחות ,גיוס לקוחות חדשים ,קידום מכירות ,שימור והרחבת פעילות עם לקוחות קיימים ,ליווי
הלקוח לאורך זמן ,פגישות עם לקוחות קיימים וחדשים
•מכירת מוצרים בנקאיים כדוגמת :אשראים ,פיקדונות ,כרטיסי אשראי ,גלישה ישירה באינטרנט
•במסגרת התפקיד יוכשר הבנקאי במגוון תחומים :בנקאות ,אשראי ,קשרי לקוחות ,שירות ושיווק
היקף משרה :משרה מלאה
 5ימים בשבוע ,שעות העבודה:
א' ,ג' ,ה' 16:00–08:00 — :ב+ד (פיצול) .19:00–16:00 + 14:00–8:00
דרישות משרה:
•בגרות מלאה — חובה
•תואר ראשון — יתרון משמעותי
•ניסיון קודם בבנקאות/פיננסים
•ניסיון בתחום השירות ומכירה
•יכולות למידה ,שיקול דעת ,חשיבה פרקטית וכושר ביטוי גבוה
•תודעת שירות גבוהה ,יכולת מכירה ,יכולת עבודה בצוות
•אנרגיה ,דרייב ,יוזמה ,יכולת להתמודד עם מספר משימות במקביל ,חוסן ועמידה באתגרים
בנקאי/ית למגזר עסקים בחטיבה הבנקאית — צפון/מרכז/שפלה/שרון
תיאור התפקיד:
•מתן מענה ללקוחות העסקיים של הסניף
•טיפול בנכסים והתחייבויות של הלקוחות העסקיים
•קבלת בקשות אשראי ,ניתוחן והפקת המלצות
•הפקדת פיקדונות ,העמדת הלוואות ,העברות כספיות ,בדיקת צ'קים ,הזנת נתונים במערכות מיכוניות
•ייזום עסקי — מכירת מוצרים פיננסיים
•מכוונות להתמקצעות בתחום האשראי המסחרי
משרה מלאה בין השעות  ,16:00–8:00בימים שני ורביעי פיצול עד השעה 19:00
קליטה ישירה לבנק ותנאים סוציאליים מעולים.
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דרישות משרה:
•תואר ראשון פיננסי/לקראת סיום תואר — חובה
•ניסיון קודם בבנקאות/פיננסים — יתרון
•ניסיון קודם בשירות ומכירה — יתרון
•תודעת שירות גבוהה ומכוונות לעבודה עם לקוחות
•מכוונות לייזום עסקי והתמקצעות בתחום הבנקאות והאשראים
קורות חיים לכל המשרות יש לשלוח לKorot.bankait@bankleumi.co.il :

נא לציין מספר ת.ז על גבי קורות החיים.

על הפירמה
נמנית בקבוצת ה BIG 10-של משרדי ראיית החשבון בארץ.
המחלקה הכלכלית מנהלת עבור משרד האוצר את הקרן לעסקים בערבות המדינה מזה כשבע שנים,
המעניקה הלוואות בהיקף הנע בין  3–2מיליארד  ₪ומנהלת תיק אשראי של כ 30-מיליארד .₪
הפעלת הקרן בערבות המדינה מעמידה אותנו בשורה אחת עם גופי החיתום מהגדולים במשק לאחר
הבנקים .לצד ניהול הקרן בערבות המדינה ,המחלקה הכלכלית מבצעת הערכות שווי ,גיוסי הון ועבודות
כלכליות שונות.
על הקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
הקרן הוקמה בתחילת שנות ה 2000-כפרויקט לאומי ,במטרה לסייע לעסקים בעלי הכנסות של עד  100מ'
 ₪בשנה (מדובר במרבית העסקים במשק הישראלי בכללן גם חברות המעסיקות מאות ואלפי עובדים).
הקרן מאפשרת לעסקים לקבל הלוואות בתנאים משופרים לטובת הקמת פעילויות חדשות וצמיחה
והתפתחות של עסקים קיימים.
מה אנחנו מחפשים?
אנליסט אשראי — חיתום
אנליסט חיתום פוגש את העסקים בנקודה החשובה ביותר בתהליך קבלת האשראי .כנציג הקרן ,הוא מקבל
את כל המידע מהעסק ונפגש עם בעלי המניות על מנת לגבש חוות דעת — האם להעמיד אשראי ,ואם כן
על איזה סכום .אנליסט החיתום מנתח את הנתונים הפיננסיים של העסק בעזרת דוחות כספיים ,מדדים
פיננסיים ,ניתוחי שוק ובחינת הפוטנציאל העסקי.
יום עבודה של אנליסט חיתום משלב פגישות בבתי העסק — מפעלים ,חנויות ,מחסני ענק ,מסעדות,
שדות חקלאיים וכל מקום בו הכלכלה פועלת ,עם כתיבת חוות דעת כלכליות שמגיעות לשולחנם של
נציגים בכירים של הבנקים ומשרד הכלכלה .אנליסט חיתום בודק למעלה מ 200-עסקים שונים בשנה,
ומקבל תמונה רחבה של המשק — מהיבואן ,למפעל האריזה ,לרשת החנויות ,לזכיינים ועד חברת השילוח
ששולחת את המוצר ישר לצרכן.
אנליסט אשראי בסיכון
ניהול הקרן בערבות מדינה כולל לצד מתן אשראי לעסקים גם ניהול תיק האשראי הקיים שעומד על כ30-
מיליארד  ,₪שכולל עסקים מהגדולים במשק במסגרת הלוואות הקורונה .במסגרת ניהול תיק האשראי
הקרן נדרשת לטפל בשינויים ומהלכים עסקיים הנוגעים לעסקים בעלי הלוואות פעילות בקרן ,כגון מיזוגים
ורכישות ,שינוי תחומי פעילות ובמקרים של כשל עסקי — גיבוש הסדרי חוב ותספורות חוב.
אנליסט אשראי בסיכון מטפל בבקשות מסוג זה ,תוך בחינה של הנתונים הכספיים ובחינה של התנהלות
העסק .בנוסף לכך ,תפקידו של האנליסט הוא לבחון האם הבנקים עמדו בתנאים להם התחייבו ,ולהתחקות
אחר פעילות העסק והתנועות בחשבונות שלו .העבודה כוללת כתיבת חוות דעת כלכליות ומשפטיות,
חישובי היוון הון ושיח רציף מול גורמים בכירים במערכת הבנקאית.
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התמחות לסטודנטים — אנליסט הערכת סיכון

במרוצת השנים הקרן נתנה מאות אלפי הלוואות בקרן בערבות המדינה .אנחנו מבצעים בדיקה מדגמית
של העסקים שקיבלו הלוואה על מנת להעריך את הסיכון שלהם ולבחון האם הלוואת הקרן סייעה להם כפי
שצפו .תפקיד זה מאפשר לסטודנט להיחשף לבסיס לשני התחומים בהם הקרן עוסקת — חיתום וסיכון .הוא
ירכוש כלים לניתוח עסקים ודוחות כספיים ,ינתח עמידה בתחזיות פיננסיות וכך יבין מדוע עסק עומד או
לא עומד במטרות שלו ,תוך למידה על סיכון עסקי ומבנה חוב .סטודנטים שהתמחו אצלנו בעבר התברגו
בתפקידים במשרה מלאה ואף הגיעו לעמדות ניהוליות.
כתובת לשליחת קורות חייםesek@bdsk.co.il :

מידע קצר על החברה:
בטא פייננס הינה חברת הייעוץ הצומחת ביותר בישראל ב 5-השנים האחרונות .החברה הוקמה תוך מטרה
להוות גוף יעוץ מהשורה הראשונה בישראל ,עם התמחות בעולם הייעוץ הפיננסי ,לחברות בכל הענפים
בעולם העסקים.
בטא פייננס מושתתת על צוות יועצים פיננסיים מהמובילים בישראל בענפי המימון ,כלכלה ,רגולציה ויעוץ
ניהולי .ניסיוננו בשווקים המקומיים והבינלאומיים הינו גורם מפתח בהצלחתם של לקוחותינו לאורך השנים.
היצירתיות העסקית והפיננסית המאפיינת אותנו ,בשילוב הדגש המיוחד לצרכי הלקוח ,מובילים את שותפי
החברה לקחת חלק בלתי נפרד מתהליך קבלת ההחלטות בקרב רבים מלקוחותינו.
בזכות הניסיון העשיר והמגוון שלנו בסקטורים שונים בארץ ובחו"ל ,אנחנו מלווים את הגופים המובילים
בעולם העסקים ,בין היתר :גופים פרטיים ,מוסדות ציבוריים ופיננסים ,משרדי ממשלה ,קרנות ועוד.
תחומי ההתמחות שלנו מגוונים ונוגעים בשלל תחומים כגון :תשתיות ,פיננסים ,נדל"ן ,היי-טק ,קמעונאות,
לוגיסטיקה ותעשיות מסורתיות.
מייל לשליחת קורות חייםcontact@betafinance.co.il :

Beta Finance is expanding and looking for talented Entry Level — Corporate Finance
)Analysts (0-1 yrs
Job Description:
•	 Valuation Studies
•	 Expert Economic Opinions
•	 Business and Financial due diligence
•	 Business plans
)•	 Purchase Price Allocation (PPA
Required Skills:
)•	 Excellent Microsoft Office skills, particularly Excel — essential (financial modeling skills
— Advantage
•	 Strong quantitative and analytical skills
•	 Must be flexible and able to use own initiative with the ability to challenge/question
process, procedures, managers, clients
•	 Excellent communication skills
•	 Should have strong written and verbal communication skills and ability to formulate
and deliver a concise opinion, facts and arguments both verbally and in writing
•	 A good team player as well as being able to work using your own initiative
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•	 Possess a sound academic track record with at least university degree level or equivalent
with a specialty in Finance, Business Administration, Economics, Accounting, Law, Math
or Statistical Sciences
•	 Hard-working, can-do attitude and the desire to succeed in an entrepreneurial, fastpaced and team-oriented environment
•	 Strong passion for learning
•	 Demonstrated time-management and multi-tasking skills coupled with a keen ability
to prioritize assignments
•	 Previous commercial/financial experience within the service industry — Advantage
•	 Excellent understanding of Corporate/Project Finance Theory — Advantage
Both students or graduates — part time/full time
Beta Finance is expanding and looking for talented Entry Level — Project Finance
Analysts (0-1 yrs)
Job Description:
•	 Providing financial advisory, relating to BOT/PPP/Energy Projects, for developers,
Financial Institutions & Government entities
•	 Formulating complex financial models based on elaborated long-term financial structures
•	 Supporting companies and stakeholders in securing various sources of funds (senior
debt, subordinated debt & Equity investments) from all types of Financial Institutions
and lenders
•	 Supporting clients in negotiations with third parties
•	 Consulting on infrastructure regulation matters
•	 Investment banking services for infrastructure projects and investors
Required Skills:
•	 0-1 Years of relevant work experience
•	 Excellent academic track record, with a degree in a relevant field from a leading institution
•	 Strong quantitative and analytical skills
•	 Excellent MS & Excel skills. Experience with financial models — major adv.
•	 Hard-working, can-do attitude and strong passion for learning and success
•	 Ability to formulate concise facts and arguments — verbal and written
•	 A good team player as well as being able to work using your own initiative
•	 Time management and task prioritization capabilities
Both students or graduates — part time/full time
Beta Finance is expanding and looking for talented Entry Level — Corporate Finance
Analysts — Accounting Intern (0-1 yrs):
Job Description:
•	 Valuation Studies
•	 Expert Economic Opinions
•	 Business and Financial due diligence
•	 Business plans
•	 Purchase Price Allocation (PPA)
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Required Skills:
•	 Excellent Microsoft Office skills, particularly Excel — essential (financial modeling skills)
— Advantage
•	 Strong quantitative and analytical skills
•	 Must be flexible and able to use own initiative with the ability to challenge/question
process, procedures, managers, clients
•	 Excellent communication skills
•	 Should have strong written and verbal communication skills and ability to formulate
and deliver a concise opinion, facts and arguments both verbally and in writing.
•	 A good team player as well as being able to work using your own initiative.
•	 Possess a sound academic track record with at least university degree level or
•	 equivalent with a specialty in Finance, Business Administration, Economics, Accounting,
Law, Math or Statistical Sciences
•	 Hard-working, can-do attitude and the desire to succeed in an entrepreneurial, fastpaced and team-oriented environment
•	 Strong passion for learning
•	 Demonstrated time-management and multi-tasking skills coupled with a keen ability
to prioritize assignments
•	 Previous commercial/financial experience within the service industry — Advantage
•	 Excellent understanding of Corporate/Project Finance Theory — Advantage
Both students or graduates — part time/full time
*אופציה כמשרת התמחות בראיית חשבון לשנה

 מותגים בינלאומיים כחלק מחברת לוריאל19  הפצה ושיווק של, ייצוא, ייבוא, מתמחה בייצור,לוריאל ישראל
 על מנת להבטיח את.) עובדים90,000  מדינות ומעל150  חברת הביוטי המובילה בעולם (מעל,העולמית
 על פורטפוליו מותגים ייחודי, לוריאל נשענת על מחקר וחדשנות גלובליים,ההתפתחות המתמדת שלנו
 הנהלה: הנתמכים כולם על ידי גופי מטה, ועל ייצור תעשייתי המשולב בחברה,המאורגן בארבע חטיבות
. תקשורת ואחריות תאגידית, משאבי אנוש, דיגיטל,וכספים
ית תקציב לשיווק לחטיבת מוצרי הצריכה בנתניה/בקר
 אחריות על ביצוע ניתוחים לצורך בחינת אפקטיביות.לבניה ומעקב של תקציב הוצאות פעילות השיווק
 הובלת. סחר וצוות הבקרה התקציבית, דיגיטל, ניהול ממשקי עבודה מול אנשי שיווק.במדיות השונות
. שיפור תהליכי עבודה והטמעת מערכות,פרויקטים
?למי מתאימה המשרה
•תואר בכלכלה
•ניסיון בתפקיד דומה — יתרון
•אקסל ברמה גבוהה מאד
•אנגלית ברמה גבוהה
 — יתרוןIB, PAS •ניסיון בעבודה עם מערכות
 בחברה רב לאומית — יתרון,•ניסיון בעבודה בסביבת עבודה דינאמית
•זיקה לעולם הפרסום והשיווק
neta.weiss@loreal.com להגשת קורות חיים שלחו למייל
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בקר/ית תקציב לשיווק לחטיבה הפועלת מול ה — Mass Market
•בניה ומעקב של תקציב הוצאות פעילות השיווק
•אחריות על ביצוע ניתוחים לצורך בחינת אפקטיביות במדיות השונות
•ניהול ממשקי עבודה מול אנשי שיווק ,דיגיטל ,סחר וצוות הבקרה התקציבית
•הובלת פרויקטים ,שיפור תהליכי עבודה והטמעת מערכות
למי מיועדת המשרה?
•תואר בכלכלה
•ניסיון שנה ומעלה בתפקיד דומה — יתרון
•אקסל ברמה גבוהה מאד
•אנגלית ברמה גבוהה
•ניסיון בעבודה עם מערכות  — IB, PASיתרון
•ניסיון בעבודה בסביבת עבודה דינאמית ,בחברה רב לאומית — יתרון
•זיקה לעולם הפרסום והשיווק
מנהל/ת מותג לשיווק
•ניהול ומעקב אחר תכניות שנתיות של הלקוחות והוצאתם לפועל
•הכנת חומרים שיווקיים להפצה
•ניהול ותפעול ממשקי עבודה :שיווק ,מכירות ,שרשרת אספקה ורגולציה ולמול מטה החברה בפריס
למי מיועדת המשרה?
•תואר ראשון בתחום כלכלה /מנע"ס
•אקסל ברמה טובה
•אנגלית ברמה גבוהה
ק"ח ניתן להעביר באתר לוריאל ישראל קריירה או למיילNeta.weiss@loreal.com :

מיטב דש הינו בית ההשקעות מהגדולים והמובילים בישראל ,עם עשרות שנות ניסיון המנהלים מעל 200
מיליארד  ₪עבור מאות אלפי לקוחות .בית ההשקעות עוסק בעצמו ובאמצעות החברות המוחזקות שלו
("הקבוצה") בפעילויות בשוק ההון הכוללות בעיקר ניהול נכסים פיננסיים לרבות:

כמו כן ,עוסקת הקבוצה בפעילויות נוספות כגון פעילות חבר בורסה ,פעילות ברוקראז' קמעונאי (טרייד)
ומוסדי ,סוכנויות ביטוח ,אשראי חוץ בנקאי ,ניהול קרנות השקעה והפצת קרנות זרות.
סוחר/ת ניירות ערך זרים — מס' משרה 152483
התפקיד כולל :העברת הוראות ני"ע זרים עבור לקוחות פרטיים וחברות.
דרישות:
•זמינות לעבודה בימים ושעות ב'–ו' ( 23:00–14:00כולל חגים)
•תואר ראשון בכלכלה או מנע"ס — חובה
•אנגלית ברמה טובה מאוד (יכולת דיבור ,כתיבה וקריאה) — חובה
•ידע באקסל ברמה גבוהה — יתרון
•ניסיון במסחר — יתרון
•יכולת עבודה בלחץ עם ריבוי משימות תו"כ מתן שרות אדיב וסובלני
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נציג/ת קשרי יועצים — מס' משרה 151554
למיטב תכלית קרנות נאמנות דרוש/ה רפרנט/ית שיווק ומכירות.
התפקיד כולל הכשרה מקצועית תוך היכרות מעמיקה עם שוק ההון והעולם הפיננסי.
למתאימים תינתן האפשרות לקבל התמחות והוצאת רישיון פיננסי במימון החברה.
במסגרת התפקיד מתנהל קשר רציף מול יועצי השקעות לטובת שיווק המוצרים הפיננסיים של החברה,
וכן הכנת דו"חות שוטפים וניתוחים מקצועיים.
דרישות:
•תואר ראשון בתחומי הכלכלה/מנהל עסקים — חובה
•ניסיון קודם במכירות או אוריינטציה מכירתית — חובה
נציג/ת שירות לקוחות למוקד הפנסיה והגמל — מס' משרה 145742
•התפקיד כולל מתן מענה טלפוני ללקוחות החברה
•משרה מלאה  / 17:00–08:00משרת הורות  /משרת סטודנט
•אופציות קידום נרחבות
•תנאי רווחה מפנקים
**המשרה יכולה מאוד להתאים לבוגרי תואר שמעוניינים לצבור ניסיון בתחום הפיננסי
דרישות:
•ניסיון קודם במתן שירות טלפוני ללקוחות — חובה
•תואר בתחום הפיננסי — יתרון
•מוטיבציה ללמוד את תחום הגמל והפנסיה
•אפשרות לצאת ללימודי ייעוץ פנסיוני בהמשך
•יכולת למידה עצמאית
•שירותיות
רפרנט/ית בק אופיס צוות הצטרפויות — מס' משרה 143885
תיאור התפקיד:
•ביצוע תהליכי בק אופיס במערך התפעול של מוצרי הגמל והפנסיה ,מרגע פתיחת חשבון במערכת
הבנקאית ,פתיחת קופות ,טיפול שוטף מול הבנקים השונים ומול מחלקות השונות בבית ההשקעות
•התמחות בעולם התפעול בכל הקשור לחוק ורגולציה
•דריסת רגל בעולם שוק ההון עם אפשרויות קידום בחברה
•משרה מלאה
דרישות התפקיד:
•ניסיון בתפקידי תפעול — יתרון
•סדר ,ארגון ודייקנות ברמה גבוהה — חובה
•יכולת עבודה עם ריבוי משימות ויעדים
•שליטה גבוהה בתוכנות אופיס — יתרון
•יכולת עמידה בתנאי עומס ולוחות זמנים
נציג/ת מכירות טרייד — מס' משרה 155403
תפקיד כולל:
•פנייה טלפונית ללקוחות מתעניינים ,חתירה לפתיחת חשבון או לביצוע פגישה
•ביצוע פגישות פרונטאליות במשרדי החברה ומחוצה לה
•עיקר העבודה היא מול לקוחות פרטיים ,אך יש גם חברות
•החתמת לקוחות על הסכמי פתיחת חשבון (לרוב החתמה דיגיטלית תוך ליווי טלפוני)
•הדרכת לקוחות על מערכות מסחר
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דרישות התפקיד:
•תואר ראשון רלוונטי — חובה
•מוטיבציה ללמוד את שוק ההון
•יכולת מכירה גבוהה ,ייצוגיות ,יחסי אנוש מעולים
רפרנט/ית לצוות ניהול סיכונים ובקרה — מדדי חו"ל — מס' משרה 154887
התפקיד כולל:
•ניהול סיכוני הקרן ובקרה בהתאם למגבלות הרגולציה
•ניהול שוטף של נכסי הקרן
•שערוך והוצאת מחירים לקרנות החברה
•עבודה שוטפת מול הבנקים הגדולים בארץ ובחו"ל
•עבודה שוטפת מול חדר המסחר של החברה
•הכנת דוחות לצורך ניתוח בקרה ודיווח
•עבודה מול מערכות מידע וממשקים רבים בארץ ובחו"ל
דרישות:
•תואר ראשון בכלכלה/מנהל עסקים — חובה
•אנגלית ברמה גבוהה (דיבור ,קריאה וכתיבה) — חובה
•ידע באקסל ברמה גבוהה — חובה
•סקרנות ויכולת עבודה עצמית
•עבודה בתנאי לחץ ובריבוי משימות
בקר/ית ציות וסיכונים למחלקת אכיפה וניהול סיכונים במטה החברה — מס' משרה 582651
התפקיד כולל:
•עריכת סקרי ציות תקופתיים ובקרות ציות בהתאם לתוכנית עבודה
•כתיבה ועדכון מסמכי מדיניות ונהלים רלוונטיים
•מתן מענה לעובדים ומנהלים בחברה בתחום הציות
•זיהוי תיעוד והערכה של סיכוני הציות בפעילות החברה
•מעקב אחר ממצאים ,פערים וניתוח אירועי כשל
•עבודת ממשקים מרובה ומול דרגים בכירים
דרישות התפקיד:
•תואר ראשון — חובה
•תואר במשפטים/ראיית חשבון/כלכלה — יתרון משמעותי
•ניסיון בתחום קרנות הנאמנות וניהול תיקים — יתרון משמעותי
•ניסיון מוכח באקסל — חובה
•יכולות אנליטיות — ניתוח נתונים ,תחקור והסקת מסקנות
•יחסי אנוש מעולים וניהול ממשקים עם בעלי תפקידים רבים
•ידע והיכרות עם הוראות הדין ורגולציית רשות ניירות ערך
•כושר ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה — חובה
•יכולת לימוד עצמי וניהול מספר משימות במקביל
מייל להגשת קורות חייםjobs@meitavdash.co.il :
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מגדל שוקי הון ,מבתי ההשקעות המובילים בשוק ההון הישראלי.
אנחנו פועלים במגוון רחב של תחומים ביניהם :ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ולתאגידים ,קרנות
נאמנות ,בנקאות להשקעות ומוצרים פיננסיים אלטרנטיביים.
בוגרי תואר פיננסי? מגדל משקיעים בכם!
אצלנו תמצאו הזדמנות מצוינת להשתלב באחד ממגוון מסלולי הקריירה שלנו כולל התמחות להוצאת
רישיון בניהול תיקי השקעה!
העבודה במגדל שוקי הון מתאפיינת בצוותים קטנים וביחס אישי ולכן מהר מאד כולם יכירו אתכם ותוכלו
ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר בתחום ולפתח מומחיות וסטנדרטים מקצועיים מצוינים.
אתם תגידו לאן אתם שואפים להגיע ,אנחנו ניתן לכם את כל הכלים להגיע לשם!
מסלולי קריירה:
•ייעוץ וניהול קשרי לקוחות
•אנליזה ומערכות מידע
•שיווק ומכירה
•ניהול תיקי השקעות
•ניהול קרנות נאמנות
•בקרה וניהול סיכונים
דרישות:
•בוגרי תואר פיננסיים — חובה
•היכרות עם תחום השקעות בשוק ההון — יתרון משמעותי
•בוגרי קורסים בשוק ההון — יתרון
•במהלך /בוגרי המבחנים של הרשות לניירות ערך — יתרון
•ניסיון בעבודה עם אקסל — יתרון משמעותי
•ניסיון ב(SQLלתפקידי אנליזה) — יתרון משמעותי
נציג/ת טלמיטינג לצוות ניהול תיקים — משרת סטודנט!
אתם מוזמנים להצטרף לצוות מומחי תיאום הפגישות שלנו .העבודה בסביבה נעימה ,יחס אישי בצוות
קטן ואיכותי.
התפקיד כולל:
•עבודה מול צוות מנהלי התיקים שלנו בחדר המסחר!
•שיחות עם משקיעים פוטנציאלים בשוק ההון
•תיאום פגישה בין מנהלי התיקים למתעניינים
•התפקיד מאפשר למידה של התחום ופתיחת מגוון מסלולי קריירה בחברה ,כולל מסלול להתמחות
וקידום לתפקידי ניהול תיקים
מה אנחנו מחפשים?
•סטודנטים לתואר ראשון פיננסי עם יתרת לימודים של שנה — חובה
•נכונות למינימום  3משמרות בשבוע בימים א–ה — חובה
•זיקה לשוק ההון /תחום ההשקעות — חובה
•יכולת מכירה ושכנוע ,יחסי אנוש מצויינים
מייל לשליחת קורות חייםHR@MSH.CO.IL :

חפשו אותנו :
פייסבוק https://www.facebook.com/migdalfinance :
אתר https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/careers :
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בנק מזרחי-טפחות נמנה עם שלושת הבנקים הגדולים בישראל.
מזרחי טפחות מפעיל כ 130-סניפים ,שלוחות ומרכזי עסקים הפרוסים בכל רחבי הארץ.
בקר/ית חשיפות בבנק מזרחי-טפחות — משרת סטודנט/ית
לחטיבה העסקית בבנק מזרחי טפחות דרוש/ה סטודנט/ית לתפקיד של בקר/ית חשיפות.
התפקיד כולל ביצוע בקרות שוטפות על פעילות לקוחות בשוקי ההון הזרים והנגזרים ,חישוב ואישור חשיפות,
התרעה במקרים של חריגות אשראי.
העבודה בחצי משרה — יומיים בשבוע בשעות הערב בין הימים ב'–ה' בשעות  + 23–15אחת לשבועיים
עבודה בימי א' בשעות .16–8
העבודה במטה הבנק ברמת גן כעובד/ת בנק מהיום הראשון.
דרישות:
•סטודנט/ית לכלכלה/מנה"ס תואר ראשון או שני — עם יתרת לימודים של שנתיים
•ידע בשוק ההון אג"ח ונגזרים בעיקר — יתרון משמעותי
•אקסל ברמה גבוהה — חובה
•יכולת דיוק ותשומת לב לפרטים
•יכולת עבודה בצוות
בנקאי/ית טלפוני/ית למרכז הבנקאות בלוד
המשרה כוללת מתן הצעות אשראי ללקוחות פוטנציאלים בתחומי הרכב ,כרטיסי אשראי וגיוס לקוחות.
אפשרות להסעות מאזור המרכז והשפלה.
קליטה כעובדי/ות בנק — תנאים מצוינים (חדר אוכל ,חדר כושר ,תנאים של עובד בנק)
הכשרת מקצועית העולם הבנקאות ,ההשקעות ומשכנתאות.
מגוון אפשרויות קידום!
דרישות:
•סטודנטים/ות לתואר ראשון/שני/בוגרי תואר
•יכולת גבוהה למתן שירות ומכירה
•ניסיון בשירות לקוחות ומכירות — יתרון
•מוטיבציה גבוהה ורצון להשתלב במערכת הבנקאית
•שליטה בשפות — יתרון
•היקף משרה 4 — 75% :משמרות בשבוע ( 1בוקר 3 ,ערב  2 /בוקר 2 ,ערב)
• 3 — 60%משמרות בשבוע — עדיפות למשמרות ערב ( 8שעות במשמרת)
•העבודה בלוד
בנקאי/ת השקעות טלפוני
מרכז ההשקעות הטלפוני הינו חדר העסקאות הקמעונאי הגדול בישראל.
המרכז מונה כ 50-עובדים ומעניק שירות מידי יום לכ 2000-לקוחות.
המרכז נותן שירות בשלוחות חדר עסקאות מט"ח ,ניע"ז וני"ע ,מתן יעוץ השקעות ,גיוס לקוחות השקעות.
אנחנו מחפשים בנקאים/ות השקעות טלפוניים.
מתן מידע ,שירות וטיפול באמצעות הטלפון ללקוחות הבנק בתחומי השקעות ובתחומים המסחריים (ני"ע
פיקדונות ,מט"ח ,עו"ש וכדומה).
גיוס לקוחות חדשים.
מכירת שירותים ומוצרים נוספים ללקוחות הבנק תוך עמידה ביעדים.
בהמשך למתאימים/ות תינתן אפשרות להתמחות בייעוץ השקעות!
דרישות:
•סטודנטים/ות ובוגרי/ות תואר ראשון בכלכלה /מנהל עסקים חובה!!!
•יתרון — בעלי פטורים של הרשות לניירות ערך להתמחות בייעוץ
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•יכולות גבוהות למתן שירות ושיווק ,יכולות למידה גבוהות
•משרה מלאה או  75%משרה עם אופציה לשעות נוספות
•תמהיל משמרות מגוון (שילוב של בוקר ,צהריים וערב)
•שעות פעילות המוקד21:00–8:00 :
בנקאי/ת משכנתאות לאזור ת"א — בנק מזרחי-טפחות
מונחים כמו לוח שפיצר ,ריבית משתנה ומחזור משכנתא מדברים אליך? רוצה להצטרף לבנק המוביל
בתחום המשכנתאות?
התפקיד כולל גיוס לקוחות חדשים וניהול מו"מ עסקי לצורך סגירת עסקה בתחום המשכנתאות ,טיפול
בתיק המשכנתא בכל שלבי התהליך וקשר מול גורמים שונים בבנק ,הרחבת פעילות ,טיפול במיחזור
משכנתא וכו'.
העבודה במשרה מלאה כעובד/ת בנק מהיום הראשון.
דרישות:
•השכלה אקדמאית בתחום כלכלה/מנה"ס — חובה
•ניסיון מכירתי — חובה
•תודעת שירות גבוהה
•יכולת לעבוד תחת לחץ ועומס
מזכיר/ת אחה"צ לחבר הנהלה בבנק מזרחי טפחות
התפקיד כולל מענה לטלפונים ,ניהול יומן ,תיוקים ,עבודה אדמיניסטרטיבית שוטפת.
העבודה במטה הבנק ברמת גן בימים א–ה בין השעות ( 19:00–15:00נדרשת נכונות לשעות נוספות),
קליטה כעובד/ת בנק מהיום הראשון!
דרישות:
•סטודנט/ית או אקדמאי/ת הפנוי/ה לעבודה בימים א–ה בין השעות  19:00–15:00עם נכונות לשעות
נוספות
•יחסי אנוש טובים
•שירותיות
•ניסיון באדמיניסטרציה/מזכירות
•זמינות מיידית לתחילת עבודה
•המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד
להגשת מועמדותjobs@umtb.co.il :

 IBIבית השקעות הוא מבתי ההשקעות המובילים ,היצירתיים והחדשניים בישראל ,עם ותק וניסיון רב בשוק
ההון ,המספק פתרונות ייחודיים בתחומים פיננסיים רבים ,עבור עשרות אלפי לקוחות פרטיים ,מוסדיים
ותאגידים ,בארץ ובחו"ל.
החברה חגגה בשנה שעברה  50שנים להיווסדה ומעסיקה כיום כ 520-עובדים במספר חברות בנות ,דוגמת
חבר בורסה ,חברת ניהול תיקים ,חברת נאמנויות וניהול הון ,קרנות נאמנות ,השקעות אלטרנטיביות,
חיתום ועוד.
החברה מציעה לעובדיה תנאי רווחה מפנקים ,מסלולי קריירה מגוונים ,סביבת עבודה משפחתית וחדשנית
ואפשרות להשתלב בבית יציב ,מקצועי ובעל מוניטין.
משרות לסטודנטים/ית:
•משרת סטודנט/ית לחדר המסחר והאופציות של  IBIקפיטל — משרה מספר 1113
https://www.ibi.co.il/career/student-position-trading-and-customer-service-1113/

 15יריד קריירה בכלכלה 2022

מועדון הקריירה
למדעי החברה

•נציג/ת טלמיטינג למסלול התמחות ב IBI-ניהול תיקים — משרה מספר 1041
https://www.ibi.co.il/career/telemarketing-internship-portfolio-manager/

•נציג/ת טלמיטינג ליחידת המימון של בית ההשקעות  — IBIמספר משרה 1054
https://www.ibi.co.il/career/telemarketing-sales-funding/

•נציג/ת טלמיטינג לסוכנות ארבע עונות — התמחות בשיווק פנסיוני — משרה מספר 1004
https://www.ibi.co.il/career/call-center-rep-four-seasons-agency-1004/

•משווק/ת מסחר עצמאי לבית ההשקעות ( IBIלא נדרש רישיון) — משרה מספר 1192
https://www.ibi.co.il/career/tarde-salesperson/

משרות לבוגרים/ות ללא ניסיון:
• Account Managerבחברת  IBIקפיטל — מספר משרה 1139
https://www.ibi.co.il/career/account-manager-ibi-capital-1139/

•מתכנת/ת מתחיל/ה לצוות פיתוח ב IBI-קפיטל — מספר משרה 1110
https://www.ibi.co.il/career/junior-programmer-1110/

•רפרנט/ית לחדר המסחר והשירות של מחלקת האופציות לעובדים בחברת  IBIקפיטל — מספר משרה
1133
https://www.ibi.co.il/career/representative-trading-and-customer-service-1133/

•סוחר/ת בחדר מסחר למסלול התמחות ב IBI-ניהול תיקים — מספר משרה 1230
/https://www.ibi.co.il/career/internship-trade-portfolio-manager
כל המשרות שלנו מתעדכנות בכל העת באתר הקריירה בכתובתhttps://www.ibi.co.il/career/ :

אגף השכר והסכמי עבודה מתכנן ומעצב את מדיניות השכר ותנאי העסקה בכל המגזר הציבורי בישראל.
כמעט מחצית מתקציב המדינה ,למעלה מ 175-מיליארד  ₪בשנה ,מושפעים ישירות ממדיניות השכר
שנקבעת באגף .האגף עובד מול הגורמים הבכירים ביותר בממשלה ובמגזר הציבורי ומנהל משאים ומתנים
מול הגופים המשפיעים והמרכזיים ביותר ,הכל במטרה להצעיד קדימה את המגזר הציבורי בישראל.
לתלמידי שנה ג' שקרובים לסיום התואר — משרות כלכלנים.
לתלמידי שנה א'/ב' — משרות סטודנט.
לאגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר — דרושים/ות כלכלנים/ות ליחידת תכנון ואסטרטגיה
באגף
https://www.gov.il/he/departments/publications/drushim/wanted_sachar_planing_economists

משרה זו רלוונטית גם בצוותי המשא ומתן הבאים :חינוך ,השכלה גבוהה וביטחון ,מקרו ומשרדי ממשלה,
שלטון מקומי ותאגידים סטטוטוריים ,בריאות וחברות ממשלתיות
וגם ביחידות הרוחב של האגף :לשכה משפטית ,יחידת תכנון ואסטרטגיה ,יחידת האכיפה ,היחידה לחקירות
שכר ,תגמול ותמרוץ.
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נעים להכיר ,אנחנו הפניקס —
קבוצת ההשקעות ,הביטוח והפיננסים המובילה בישראל ששברה השנה את כל השיאים האפשריים ,שגאה
להוביל טרנספורמציות דיגיטליות ולהטמיע טכנולוגיות חדשניות .הפניקס היא בית לכ 4,000-עובדים
במטה החברה בגבעתיים ובאתרים נוספים ברחבי הארץ :בגבעת שמואל ,ראשון לציון חיפה וירושלים.
קבוצת הפניקס היא לא עוד מקום עבודה ,אלא סביבה מעצימה עם מגוון אפשרויות פיתוח וקידום ,שבה
כל עובד הוא שותף מלא להצלחה.
הצלחנו להשאיר לכם טעם של עוד?
נשמח להכיר אתכם טוב יותר ,ולספר לכם על משפחת הפניקס.
משרות פתוחות:
•רכז/ת עמלותhttps://minisite.hunteredge.me/#/?d=5A2FVEvT6p :
•רכז/ת תפעול ובקרהhttps://minisite.hunteredge.me/#/?d=ASepv88Hzw :
•אנליסט/יתhttps://minisite.hunteredge.me/#/?d=dbIdurvHMa :
•בקר/ית השקעותhttps://minisite.hunteredge.me/#/?d=I_MlfvP2jM :
•רכז/ת בק אופיסhttps://minisite.hunteredge.me/#/?d=tf5J4duzHn :
•אנליסט/יתhttps://minisite.hunteredge.me/#/?d=7_PuyisUfl :

חברת  CBC ISRAELמייצרת ומשווקת מגוון ענק של מותגים מובילים ,אהובים ומוכרים ביניהם — קוקה-
קולה ,פריגת ,טרה ,Muller ,משק צוריאל ,קרלסברג ,תבור ,ג'וני ווקר ,קמפרי ,ונביעות המביאים בכל יום
למיליוני צרכנים חוויה ייחודית של איכות וטעם.
החברה פועלת באמצעות מערכים מתמחים בתחומי התפעול ,שיווק ,שרשרת אספקה ,כספים ,טכנולוגיות
מידע ומשאבי אנוש .כל מערך הוא הגוף המקצועי בתחומו המעניק מענה רוחבי לפעילות כלל המותגים
והמפעלים.
זו ההזדמנות שלך להצטרף לצוות של אנשים מקצוענים ושירותיים השותפים לפיתוח תשתיות ותהליכים
עסקיים וארגוניים ,לביצוע פרויקטים מערכתיים .הזדמנויות הקריירה אצלנו מגוונות וכוללות תפקידים
בתחומי טכנולוגיות מידע ,רכש ,ביטחון ובטיחות ,משאבי אנוש ,כספים ,שיווק ,רגולציה ,טכנולוגיות ,איכות
סביבה ועוד.
אם מצוינות ומובילות מדברת אליך — נשמח להכיר ולקבל ממך קורות חיים.
חברת ( CBC ISRAELקוקה-קולה) המוכרת ומפיצה את המותגים המובילים בעולם מחפשת
כלכלן.ית!
הזדמנות להצטרף לצוות שחי את עולם הנתונים הכלכליים של החברה ומהווה שותף בלתי נפרד לקבלת
החלטות אסטרטגיות .אה ,והכי חשוב ,אוהב.ת אנשים!
את.ה בשנה ג’ או בוגר.ת תואר בכלכלה /מנהל עסקים /תעשייה וניהול?
רוצה לרוץ איתנו? שלח.י עוד היום קורות חיים!
*משרה מלאה בבני ברק או בקרית שדה התעופה
דרישות:
•תואר ראשון או במהלך לימודים לתואר ראשון שנה ג’ ואילך בכלכלה /מנהל עסקים /הנדסה תעשייה וניהול
•יכולת אנליטית גבוהה
•שליטה מלאה ביישומי  Officeוב — Excel-בפרט
מייל לשליחת קורות חייםrevitalz@cocacola.co.il :
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יחידת החוב הממשלתי באגף החשב הכללי אחראית על ניהול החוב הממשלתי העולה על טריליון ש"ח
ומבצעת הנפקות אג"ח בשוק המקומי והגלובלי בהיקף של מיליארדי שקלים בשנה.
בנוסף אחראית היחידה על ניהול התזרים הממשלתי וניהול סיכוני החוב הממשלתי ,כמו גם ייצוג המדינה
מול משקיעים ,בנקים זרים ,גופים מוסדיים וחברות דירוג בינלאומיות.
ליחידה לניהול החוב הממשלתי דרוש/ה סטודנט/ית בחטיבת המימון
תיאור היחידה:
יחידת החוב הממשלתי אחראית על ניהול החוב הממשלתי העולה על טריליון ש"ח ומבצעת הנפקות אג"ח
בשוק המקומי והגלובלי בהיקף של מיליארדי שקלים בשנה .בנוסף אחראית היחידה על ניהול התזרים
הממשלתי וניהול סיכוני החוב הממשלתי.
על התפקיד:
•עבודה בסביבה צעירה ,דינמית ומאתגרת
•ייצוג המדינה מול בנקים זרים ,משקיעים ,גופים מוסדיים וחברות דירוג
•עבודה מול גופים פיננסיים כגון בנק ישראל ,הבורסה והרשות לניירות ערך
•ניתוח מגמות בשווקים הפיננסיים וגיבוש אסטרטגיה לניהול החוב
דרישות התפקיד:
•סטודנטים/ות מצטיינים/ות ומצוינים/ות לכלכלה/חשבונאות/מנהל עסקים
•הכרות טובה עם שוק ההון וכלכלת ישראל
•יוזמה ,יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה
•כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה בעברית ואנגלית
קורות חיים יש להעביר באמצעות הדואר האלקטרוני הבא philip@mof.gov.il :או yaronp@mof.gov.il

ליחידה לניהול החוב הממשלתי דרוש/ה כלכלן/ית בחטיבת המימון
תיאור היחידה:
יחידת החוב הממשלתי אחראית על ניהול החוב הממשלתי העולה על טריליון ש"ח ומבצעת הנפקות אג"ח
בשוק המקומי והגלובלי בהיקף של מיליארדי שקלים בשנה .בנוסף אחראית היחידה על ניהול התזרים
הממשלתי וניהול סיכוני החוב הממשלתי.
על התפקיד:
•עבודה בסביבה צעירה ,דינמית ומאתגרת
•ייצוג המדינה מול בנקים זרים ,משקיעים ,גופים מוסדיים וחברות דירוג
•עבודה מול גופים פיננסיים כגון בנק ישראל ,הבורסה והרשות לניירות ערך
•ניתוח מגמות בשווקים הפיננסיים וגיבוש אסטרטגיה לניהול החוב
דרישות התפקיד:
•בוגרי/ות תואר ראשון בכלכלה/חשבונאות/מנהל עסקים ,מצטיינים ומצוינים
•הכרות טובה עם שוק ההון וכלכלת ישראל
•יוזמה ,יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה
•כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה בעברית ואנגלית
•יתרון לבוגרי תואר שני בכלכלה /חשבונאות /מנהל עסקים עם התמחות במימון
קורות חיים יש להעביר באמצעות הדואר האלקטרוני הבאphilip@mof.gov.il :
או yaronp@mof.gov.il
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פסגות הוא גוף פיננסי מוביל ,בית ההשקעות הוותיק בישראל וחבר בורסה ,המשתייך לקבוצת וואליו
קפיטל ,בראשות איש העסקים רני צים.
פסגות ,הקיים למעלה מ 60שנה ,מנהל עסקים בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים עבור לקוחות פרטיים
ותאגידים ומחויב לצמיחתם.
לפסגות מגוון מוצרים בתחום קרנות גידור ,קרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות המאפשרים התאמה
אופטימלית לצורכי הלקוחות .בנוסף ,פסגות מציע שירותי מסחר עצמאי וברוקראז'.
מחקר ואסטרטגיה
פסגות דוגל במקצועיות חסר פשרות ומטפח נבחרת מומחים מגוונת הכוללת כלכלנים ,אנליסטים ומנהלי
השקעות .קיימות מחלקות מחקר ואנליזה מתקדמות .כל אלה פועלים יחד לזיהוי מגמות כלכליות ולאיתור
הזדמנויות השקעה בשווקים הפיננסים.
באמצעות מודלים ייחודים ,ניתוחים מעמיקים ,סקירות שוטפות ומחקרים של גופים מובלים בעולם בתחומי
הכלכלה ושוק ההון נגזרת אסטרטגיית ההשקעות של החברה.
משרות פתוחות
נציג/ת טלמיטינג — תיאום פגישות למשווקי השקעות עם לקוחות פוטנציאלים המעוניינים בניהול תיקי
השקעות ,קרנות גידור ומוצרי השקעה נוספים.
רפרנט/ית קרנות גידור — עבודה שוטפת מול אדמיניסטרטור הקרנות ומערך הלקוחות והמכירות של
פסגות ני"ע בכל הקשור לקרנות הגידור.
סוחר/ת — ניהול נכסי מדדים ,תמיכה בתפעול מערכות מסחר ,מתן מענה מקצועי ללקוחות חדר מסחר,
ביצוע בקרות על פעילות מסחר.
נציג/ת תפעול — טיפול בבקשות אשראי ,הכנת חוזים ,עבודה מול סוכנים ,הפקת דוחות.
רכז/ת בקרת מסחר — ביצוע בקרות אודות פעילות המסחר של קרנות נאמנות ,בחינת והגדרה של
דו"חות ממוכנים ,בחינת שערוכי קרנות ,איתור פעילויות מורכבות.
משרות מתאימות בעיקר למסיימים/ות (שנה אחרונה ללימודים)
סוחר/ת ,נציג/ת תפעול ,רכז/ת בקרת מסחר.
מייל לשליחת קורות חייםAsk_HR@psagot.co.il :

הפירמה שלנו היא האנשים שלנו ,אנשים יוצאי דופן שחושבים אחרת ,מתנהלים אחרת ,מובילים פריצות
דרך .האנשים שלנו מכוונים תמיד להצלחה בתוך בית ,שהוא מקפצה אמיתית לעשייה טכנולוגית ,חדשנות
ופיתוח קריירה מובילה.
איך זה בא לידי ביטוי? בכך שאנחנו מביאים אלינו את הטובים ביותר .כי כן! כל מי שמתכוון להצטרף לדרך
המשותפת שלנו ,צריך לרצות לעוף רחוק ,לנסוק לגבהים ,להיות חתום על הצלחות משותפות ולחשוב כל
יום איך לייצר עוד ועוד הצלחה

אנחנו מאמינים ב :חשיבה חדשנית; יצירת טכנולוגיה מנצחת ,מקצועיות ללא פשרות ,יכולת התאמת
פתרונות למגוון סוגי עסקים ואתגרים עסקיים
בוגרים מתחום הכלכלה יכולים להשתלב בקריירה אצלנו בעיקר במחלקות הייעוץ:
ייעוץ אסטרטגי ,ניהול סיכונים ,המחלקה הכלכלית בתפקידים כגון :אנליסיט/ית פיננסי/ת ,יועצ/ת פיננסי/ת
ועוד באתרhttps://jobs.kpmg.co.il :

*המשרות מיועדות לנשים ולגברים כאחד

