אגף חשבות

לחברת נתיבי איילון בע"מ
דרוש/ה
סגן/ית חשב
מהות התפקיד:











עריכת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים של החברה ,לרבות דוח דירקטוריון ודוחות נלווים נוספים.
לקיחת חלק משמעותי בתהליך מעבר ליישום תקני דיווח כספי  IFRSבשנת  ,2018לרבות קיום דיונים
מקצועיים מול גורמים חוץ אירגוניים ,כתיבת ניירות עמדה ובניית ניירות עבודה.
אחריות על יישום ה SOX-בחברה ,עבודה מול יועצי ומבקרי החברה ,הטמעה ושיפור בקרות ה.SOX-
הכנת דוחות ניהוליים תקופתיים ,כולל ביצוע סבירויות וניתוחים אנליטיים.
הכנת דיווחים תקופתיים לרשות החברות הממשלתיות.
ביצוע בקרות ובדיקות בתהליכי הסבה והטמעה של מערכות מידע חדשות בחברה.
הכנת דוחות מס שנתיים של החברה.
ביצוע ,שיפור והרחבת הבקרות השוטפות בנושאי גבייה ותשלומים.
עבודה בממשקים פנים וחוץ אירגוניים.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.

דרישות סף:




בעל רישיון רואה חשבון בישראל
בעל תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר במנהל עסקים ,כלכלה או כל תואר רלוונטי אחר.
ניסיון של  5שנים לפחות בתחום ראיית החשבון (כולל תקופת ההתמחות).

דרישות המהוות יתרון:












ניסיון באחד ממשרדי ה BIG 5-בישראל – יתרון משמעותי.
ניסיון בתפקיד מרכז תיק ( )Seniorשל חברות ציבוריות/ממשלתיות בישראל – יתרון משמעותי.
ניסיון בביקורת דוחות כספיים או ייעוץ חשבונאי של חברות ממשלתיות – יתרון משמעותי.
ניסיון בביקורת דוחות כספיים או ייעוץ חשבונאי של חברות תשתית.
ניסיון בביקורת/ייעוץ עפ"י הוראות ה SOX-או ה.ISOX-
היכרות עם תהליכי אפיון ,הסבה ,הטמעה ויישום של מערכות מידע פיננסיות.
שליטה מלאה ביישומי ה Office -ובקיאות רבה ב.Excel-
יכולת אנליטית גבוהה ,יכולת עמידה בלו"ז ותנאי לחץ ,יחסי אנוש טובים.
יכולת תעדוף משימות ובעל יכולת עבודה עצמאית.
יכולת התבטאות בכתב ובע"פ ,יכולת עבודה עצמאית ובצוות.
סדר וארגון ,דייקנות ,יסודיות וירידה לפרטים.

את המועמדות ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים (קו"ח מפורטים ,מסמכים ,תעודות ואישורים וכן כל
אסמכתא נוספת אשר נראית למועמד רלוונטית לצורך בחינת מועמדותו ,יש להגיש בדואר אלקטרוני
בלבד ,לכתובת  jobs@ayalonhw.co.ilולציין "משרה . "101
נא לציין ציפיות שכר.
הנוסח המלא והמחייב של דרישות התפקיד והבהרות (ככל שיהיו) מצויים באתר החברה ,אשר כתובתו:
 .www.ayalonhw.co.ilהחברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ולזמן את המועמדים
לראיונות אישיים.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

השלמת טלפון

השלמת אימייל

