אנו
מחפשים

אתכם !

היועצים הבאים של משרדנו!

THE FUTURE IS NOT
…WHAT IT USED TO BE
יש לך אופי סקרן ורצון ללמוד? חשוב לך להשתלב בעבודה ישירה
מול מגוון לקוחות? רוצה ללמוד מהגורמים המקצועיים ביותר?
מעניין אותך להיכנס לתחומי הביקורת הפנימית  /ביקורת חקירתית /
ניהול סיכונים  /אבטחת מידע וסייבר  /דטה אנליטיקס ועוד?
משרד אלקלעי מונרוב  AlMoממשיך להתרחב ומחפש אתכם,
בוגרי לימודי חשבונאות המחפשים התמחות בעלת משמעות
באווירה אחרת ,או בוגרי אחד המשרדים הגדולים Big4
(גם אם אתם עדיין בתקופת ההתמחות) ,המעוניינים להתמקצע
במקצועות העתיד.

היועצים שלנו מספרים

למה אלקלעי מונרוב?

והכי חשוב ,כדאי לקרוא מה כתבו עובדים
ממשרדנו שעשו את המעבר הזה...

משה ג .מספר
"עבדתי כסמי סניור וכסניור בחטיבת הביקורת של אחת
הפירמות הגדולות .מיד עם המעבר לאלקלעי מונרוב
חשתי בהבדל שבין להיות בורג קטן במערכת ,לבין
תחושת אחריות גדולה בליווי פרויקטים החל משלב
התכנון ועד הגשתם ללקוח .אני לוקח חלק משמעותי
בפרויקטים הנוגעים לחברות הגדולות במשק ,וארגז
הכלים שלי מתעצם מיום ליום .תחושת המשפחתיות
אופפת את המסדרונות וכולם עד אחרון העובדים
מרגישים תחושת שייכות .אין הרגשה מספקת יותר
ממקום עבודה שנעים להגיע אליו בבוקר וגם לקבל בו
מגוון כל כך רחב של כלים מקצועיים".

אירה .א מספרת
"התמחיתי באחד ממשרדי ה ,BIG4 -וממנו עברתי למשרד
"אלקלעי מונרוב" כיוון שרציתי להתמקצע ולהכיר תחומים
חדשים כמו ביקורת פנימית ,ניתוחי נתונים במערכת
ה ACL -ועוד .לאחר כשנה במשרד ,אני יכולה לומר שלא
רק שהציפיות שלי מהמשרד התממשו אלא הרבה יותר
מכך .במשרד התמקצעתי ,נחשפתי לקשת לקוחות רחבה,
נחשפתי לתחומים חדשים וזכיתי להכיר מנהלים מקצועיים
נפלאים וחברים חדשים ,וכל זה יחד עם אווירה נעימה
ומגובשת.

אלקלעי מונרוב ושות'

BIG 4

חשיפה מגוונת לתחומי הייעוץ
"החמים" ביותר :ניהול סיכונים,
ביקורת חקירתית ,סייברData ,
 ,Analyticsבקרה פנימית ועוד

עיסוק בתחום התמחות בודד

עבודה מול מגוון גדול של לקוחות
ממגזרים שונים

עבודה מול לקוחות מתחום
פעילות אחד

מעורבות בכל שלבי העבודה
וניהול פרויקטים באופן עצמאי

"בורג קטן" במערכת – חשיפה
מוגבלת לסעיפים ספציפיים

עבודה שוטפת מול הגורמים
הבכירים של לקוחותינו

קשר מוגבל (אם בכלל)
מול הלקוח

עבודה שוטפת מול השותפים
הבכירים במשרד

היררכיה שתקשה עליכם
להתפתח ולהתבלט

שעות עבודה נוחות – לא תעבדו
שעות נוספות אם אין משהו דחוף
באמת!

תשכחו איך נראית השמש...

אפשרויות קידום מהירות
ודינאמיות

אופק התקדמות איטי וקבוע
מראש בהתאם להיררכיה בארגון

שרון ו .מספר
"התמחיתי במחלקת ניהול סיכונים באחד המשרדים
הגדולים ושם התמקצעתי בביצוע ביקורת במוסדות
פיננסים .עם המעבר למשרד אלקלעי מונרוב נחשפתי
לפרויקטים שונים ומגוונים :ביצוע ביקורות פנימיות בתחום
אבטחת מידע  -לרבות תהליכים עסקיים ,סקרי סיכונים
בתחומים תפעוליים כולל מניעת מעילות והונאות ,וייעוץ
בנושא עמידה בהוראות רגולטוריות .במסגרת העבודה
נחשפתי לקשת רחבה של לקוחות – מוסדות פיננסיים,
משרדי ממשלה ,גופים ציבוריים וחברות פרטיות .העבודה
במשרד מאתגרת ,אני שותף ומעורב החל מהשלבים
הראשוניים של הפרויקט (התנעת הפרויקט וקיום פגישות
עם כלל הגורמים בחברה) ,ועד לשלבים הסופיים בעבודת
הביקורת כולל כתיבת הדו"ח המסכם .יתרון נוסף לעבודה
במשרד הינו היכולת להשתלב בעבודה על פרויקטים עם
חברות בינלאומיות במסגרת שיתוף הפעולה שיש למשרד
עם חברת ייעוץ בינלאומית גדולה ,דבר המאפשר להיחשף
לשיטות עבודה הנהוגות בפירמות עולמיות ,לרבות עבודה
שוטפת אל מול נציגים מחו"ל.

מוזמנים להצטרף אלינו
ולבנות את הקריירה שלכם...
שלחו קורות חיים עוד היום
לjobs@almo.co.il-
תוך ציון קוד משרה" :אנחנו מחכים לך"

