קו"ח עבור כל המשרות הנ"ל ניתן לשלוח
לכתובת המיילmaayancoh@harel-ins.co.il :
 .1כלכלנ/ית השקעות
תיאור:
הראל ביטוח ופיננסים מגייסת כלכלנ/ית  BOתחום השקעות לעבודה מאתגרת ומעניינת.
כניסה לתפקיד כעובד/ת חברה מהיום הראשון עם תנאים מצוינים למתאימים.
התפקיד כולל:
תפעול שוטף של השקעות מגוונות כולל נגזרים
ביצוע התאמות יומיות מול בנקים
חישוב תשואות יומיות לקופות
הכנת הוראות כספיות
עבודה מול מנהלי חשבונות ומנהלי השקעות
**משרה מלאה ,א’-ה’ ,ברמת גן**
דרישות:
תואר ראשון פיננסי  +מוכוונות לעולם הפיננסי  -חובה
ניסיון בעבודה עם תוכנות דנאל  /פריים  -חובה!!
ידע וניסיון של שנתיים לפחות בבק אופיס שעוסק בתפעול השקעות -יתרון
רקע מבתי השקעות  /בנקאות שוק ההון  -יתרון משמעותי
אקסל ברמה גבוהה
אנגלית ברמה גבוהה
נכונות לשעות נוספות
יכולת למידה עצמאית ומהירה
נכונות לעבודה מאומצת ועמידה בתנאי לחץ

 .2מתכנן/ת פיננסי/ת עם רישיון בשיווק השקעות  /ניהול תיקים
תיאור:
אם אתה מחפש את האתגר הבא שלך ומחפש לצמוח בחברה גדולה ויציבה בתפקיד שיעניק לך
ידע נרחב בתחום ולהגיע לפסגות חדשות בכל יום  -המשרה הזו בדיוק בשבילך.
אנחנו מגייסים מתכנן פיננסי עם רישיון בשיווק השקעות ו/או ניהול תיקים וניסיון של שנה לפחות.
**חובה רישיון בשיווק השקעות  /ניהול תיקים**
איך ייראה היום שלך?
גיוס ,מכירה ושיווק ללקוחות פרטיים ופלטינום
קיום פגישות עם לקוחות
ביצוע אפיון והתאמת המוצר ללקוח -התאמת המוצרים הנכונים ביותר ללקוח תוך בחינת
אלמנטים
מקצועיים
ליווי הלקוח עד לסיום פתיחת תיק ההשקעות וקישור למנהל הלקוחות שלו
השתתפות בכנסים ,גיוס לקוחות ויצירת לידים אישיים
עבודה דינאמית ומאוד מגוונת
העבודה כוללת :פגישות עם לקוחות ,עבודה עם מערכות ממוחשבות ,יצירתיות ,שירותיות ללקוח
דרישות:
רישיון שיווק השקעות  /ניהול תיקים  -חובה
ניסיון של לפחות שנה בתפקידים בשוק ההון בתחום קשרי לקוחות או מכירות  -יתרון
תואר ראשון בכלכלה  /מנהל עסקים
תקשורת מעולה עם לקוחות פרטיים
היכרות עם שוק ההון ותחום ההשקעות
רמה ייצוגית גבוהה
***המשרה פונה לנשים וגברים כאחד***

 .3אנליסט/ית חוב ומניות
תיאור
להראל ביטוח דרוש/ה אנליסט/ית חוב ומניות לתפקיד מאתגר ומקצועי.
כניסה כעובד/ת חברה בתנאים מעולים.
התפקיד כולל:
ביצוע הערכות שווי לחברות וניתוח חוב.
*משרה מלאה ממשרדי החברה ברמת גן ,מתחם הבורסה*
דרישות
תואר ראשון באחד מתחומי ה -חשבונאות  /מנהל עסקים  /כלכלה – חובה
ניסיון באנליזת חוב וביצוע הערכות שווי של שנתיים לפחות  -חובה
ניסיון כרו"ח במחלקה הכלכלית מאחד המשרדים הגדולים – יתרון
ניסיון מחברות דירוג -יתרון
אקסל ברמה מעולה -חובה
כושר התבטאות בכתב ובע"פ.

 .4רואה/ת חשבון שכר וניכויים
תיאור
אנו מזמינים אותך להצטרף למשפחת הראל ולהרגיש בבית ,בחברת הביטוח המובילה בישראל.
לצד העבודה המסורה ,נהנים עובדי החברה מהטבות מגוונות ,הכשרות מקצועיות ,קורסים ויחידות לימוד
להעשרה ,אירועים וימי כיף ,הופעות ושלל פעילויות אישיות ומשפחתיות.
התפקיד כולל:
ליווי כולל של נושא הניכויים בחברה בכל הקשור לשכר ,תביעות עיתיות וניכויים אחרים.
העבודה מול מחלקת תביעות ומתן מענה בקשר עם תשלומים למבוטחים.
משרה מלאה במשרדי החברה ברמת גן.
דרישות
רו"ח מוסמך/ת – חובה
ניסיון של שנתיים לפחות בתחום הניכויים ממשרדים גדולים ומוכרים – חובה
ניסיון בהתנהלות מול רשויות המס
ראש גדול ויכולת למידה עצמית
ידע ושליטה מלאה בתוכנות שכר ובתכנות  ExcelוPower Point -
נכונות לשעות עבודה מאומצות

.5

דרוש.ה מבקר.ת פנים לאחר סיום התמחות  -ממשרדים גדולים

תיאור התפקיד
ליחידת הביקורת הפנימית של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים דרוש/ה מבקר/ת פנים לאחר סיום
התמחות עם ניסיון מההתמחות.
מדובר בתפקיד משמעותי ומרתק שבמסגרתו יבוצעו ביקורות חוצות ארגון.
התפקיד כולל:
לימוד של תחומי פעילות מגוונים
ניתוח של תהליכי עבודה לצורך זיהוי חשיפות
עיבוד וניתוח נתונים לצורך איתור חריגות
במסגרת התפקיד ניתנת עצמאות למבקר/ת והוא/היא אחראי/ת על תכנון הביקורת ,קיום פגישות עם
בעלי תפקידים בדרגים שונים ,וכתיבת דו"ח הביקורת.
משרה מלאה ברמת גן ,סמוך לרכבת סבידור מרכז.
תנאים מצוינים למתאימים!
*המשרה פונה לשני המינים*
דרישות התפקיד
רו"ח לאחר סיום התמחות (התמחות במשרד גדול -יתרון)
ניסיון של שנתיים לפחות בביקורת פנים (יתרון) ,במשרד רו"ח גדול  /חברות ביטוח  /שוק ההון /
בנקים (אפשרי ניסיון מהתמחות).
שליטה מלאה בישומי .Office

