 11מח"ר
______________________________________________________________
מכרז מספר

 - 39520 :פומבי  -קיבוצי

מס' המשרה בתקן

80100913 80102037 :

תאור המשרה

 :מנהל/ת תחום )הערכות שווי ושינויי מבנה(  2 -משרות.

היחידה

 :תכנון וכלכלה

המקום

 :תל אביב  -יפו

המשרד

 :רשות המיסים בישראל  -מס הכנסה

הדרגה

 42- 40 :של דירוג  11מח"ר

חלקיות

 100 :אחוז

תאור התפקיד:
ביצוע הערכות השווי מניות וני"ע ,חברות ,עסקים ונכסים עסקיים ,לרבות בלתי
מוחשיים.
סיוע לפקידי השומה בכל הקשור לבחינת העסקאות והערכות שווי לרבות בחינת
דיווחים על עסקאות ,חוזים ,הסכמים ומסמכים נוספים ,עריכת ביקורות
בעסקים לצורך ביצוע הערכת השווי ,ניתוח דוחות כספיים.
סקירת ספרות מקצועית ,מחקרים ענפיים ,מחקרי מחירי העברה ,מאגרי נתונים
פיננסיים ,בשפה העברית ובשפה האנגלית.
הפקת נתונים כלכליים ופרמטרים לצורך הערכות שווי.
הכנת סקירות כלכליות בענפי תעשיה מסחר ושירותים ובנושאים מקצועיים בתחום
הערכות השווי.
ביצוע הערכות שווי תוך שימוש במודלים כגון" :היוון תזרימי המזומנים" ),(DCF
"מודל רב-תקופתי של הרווחים העודפים" )" ,(MPEEMשחרור מתמלוגים"" ,עם או
ללא"" ,מודל הצמיחה של גורדון" NAV ,ושיטות מקובלות אחרות.
מעקב שוטף אחר פרסומים מקצועיים בתחום הערכות השווי בארץ ןבעולם.
הכנת תחשיבי הערכות השווי וחוות דעת מומחה לבתי המשפט ומתן עדות מומחה בבתי
המשפט בכפוף לדרישות מקצועיות ,תקנים חשבונאים וסטנדרטים מקובלים.
אחריות על צוות עובדים במחלקת הערכות-שווי ושינויי מבנה אשר ברשות המסים.
ביצוע תפקידים נוספים על -פי דרישת הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף:
=========
השכלה:
-----השכלה אקדמית )תואר ראשון( בכלכלה או רואה חשבון בעל רישיון מטעם מועצת
רואי החשבון בישראל.
ניסיון:
-------

לבעלי תואר ראשון  4 -שנות ניסיון בתחום העיסוק של התפקיד או בתחומים
בהם קיימת זיקה למטלות אלה.
לבעלי תואר שני  3 -שנות ניסיון בתחום העיסוק של התפקיד או בתחומים בהם
קיימת זיקה למטלות אלה.
מתוך כלל שנות הניסיון נדרש ניסיון של  3שנים לפחות בביצוע הערכות
שווי.
נתונים רצויים:
==============
כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת חומר מקצועי
כושר ניהול משא ומתן
שליטה בתוכנות word, excel, powerpoint
עדיפות לבעלי רשיון בראיית חשבון מטעם מועצת רואי חשבון בישראל
ו/או לבעלי תואר שני
הערות:
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
המכרז פורסם ביום :יט' באדר-ב ,תשע"ו )(29/03/2016
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא :ד' בניסן ,תשע"ו ) (12/04/2016
______________________________________________________________
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית ) הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו -במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים הנלווים
למשרד הרלוונטי(.
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס "שאלון המועמד" המקוון ולצרף תעודות השכלה ממוסד
להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר
מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת על פי דרישות ההשכלה
הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס "שאלון המועמד" המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך  5ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז עליך
לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

