לכבוד
חברי פורו מנכ"לי מנהלי כספי וחשבי
ועדת חשבי ושכירי מרחב ת"א
ח.נ,.

1008/30820
ל' סיו  ,תשע"ב
 20יוני2012 ,

הנדו :הזמנה לישיבה

הננו מתכבדי להזמינכ לישיבת הפורו שתתקיי ביו שני ,ה' תמוז תשע"ב ,25.6.12 ,בשעה
 ,17:30אחה"צ ,בבית הלשכה ,רח' מונטפיורי  ,1ת"א.

ג #קריירה צרי לנהל

עול #הקריירות מוצא אותנו כמנהלי #בשני כובעי .#כובע אחד שאנו חובשי #הוא הכובע האישי וממנו
עולות שאלות של פרנסה )ציר ההישרדות( ושאלות של התפתחות )ציר המימוש עצמי( בכובע השני אנו
כמנהלי #של עובדי #שבהרבה מקרי #הצלחתנו תלויה ביכולת שלה #להשיג תוצאות.
כיצד אבנה לעצמי מסלול קריירה המותא לצרכי ,לציפיות ולערכי שלי? הא כל הקריירה שלי תתרחש
בארגו אחד? מתי אוכל לנוע לעבר מימוש עצמי בתו $הארגו ומתי ,כדי לממש את עצמי ,עלי לנוע מחו%
לארגו ?
כמנהל עלי לגייס עובדי ,כיצד אצליח להביא את האד המתאי לתפקיד  ,הא הארגו שלי או היחידה שלי
ממותגי כ $שה אטרקטיביי לעובדי מ החו ,%כיצד אשמר עובדי ראויי בתפקיד במצבי שוני
בארגו  ,ובמידה ועלי להיפרד מעובד או עובדי כיצד אעשה זאת באופ המכבד את העובד/עובדי המפוטרי
ואצליח להשאיר את הנותרי רתומי למשימות של הארגו .
אנו נארח במפגש הקרוב את גב' טלי ברק ,המתמחה בתחו גיוס ,השמה וייעו %קריירה בעלת משרד "טלי
ברק )קריירה" .בוגרת תואר שני בהתנהגות ארגונית ,ביה"ס למינהל עסקי ,אוניברסיטת ת"א.
מומחית ובעלת נסיו רב בגיוס והשמה של מנהלי ובכירי )כולל בתחו הכספי( ,ייעו %לניהול וקידו
קריירה  ,מנחה ומרצה בתחו הקריירה .
בעברה עסקה בתפקידי ניהול משאבי אנוש  ,גיוס ופיתוח ארגוני ) .לרבות :קופ"ח כללית ,עלית ממתקי ,בזק
בינלאומי ,אמבלייז(.
בי הנושאי #בה #נדו:
• כיצד מנהלי קריירה ?
• כיצד לפעול לקידו הקריירה שלי בשוק של "מעסיקי") .היצע גדול מאד של כוח אד(
• מה צרכי הקריירה שלי ?
• מסלולי קריירה שוני לאנשי כספי .
• גיוס בשוק הכספי ,לכאורה הרבה מועמדי ,אי $בוחרי את הטובי ביותר?

תודה מיוחדת לרו"ח ער נצראל ) חשב נס טכנולוגיות בע"מ יוז #נושא מפגש זה.
הישיבות הבאות תתקיימנה במועדי #הבאי ,#בשעה .24.12.12 ,19.11.12 ,22.10.12 ,9.9.12 ,25.7.12 :17:30
מספר המקומות מוגבל ,לפיכ נבקש לאשר השתתפות במזכירות הלשכה,
טלפו 03)5116636 :או מייל meitals@icpas.org.il
אלינה פרנקל רונ ,רו"חM.B.A ,
חברת הוועד המרכזי
יו"ר הפורו #ויו"ר הוועדה

דוד גולדברג ,רו"חM.B.A ,
סג נשיא ,חבר הוועד המרכזי
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לנוחותכ :#נית לחנות בחניו ברח' מוהליבר  ,18תל)אביב ,כנגד החתמת כרטיס החניה ע"י פקיד הקבלה בלשכה וכנגד
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