דרוש/ה CFO
רו"ח  /כלכלן  /מימון  MBA -יתרון
ניסיון קודם כ  CFO -בחברה בינלאומית
ניסיון בהובלה/השתתפות בתהליכי IPO / M&A
ניסיון של מינימום  10שנים
ניסיון בענף XXX
ניסיון בעבודה בחברה נסחרת בנסד"ק/בחברה ציבורית
ניסיון בגיוסי הון ועבודה מול משקיעים
ניסיון כחבר הנהלה ועבודה מול דירקטוריון
ניסיון בניהול צוות גדול של אנשי כספים -חשבים  ,כלכלנים
אוריינטציה עסקית מוכחת
ניסיון בניהול כספים באירופה  /מזרח אירופה  /ארה"ב  /מזרח אסיה -יתרון
אנגלית ברמת שפת אם – חובה

וגם –
שיהיה יצירתי בפתרונות אך גם נצמד בקפדנות לחוק ולרגולציה .שיהא מהיר אך
גם קפדן .שיודע להסתדר עם מנכ"ל חזק וגם לעצור אותו כשצריך ,לגבות אותו
תמיד ,להחליף אותו כשאפשר .שישמש אורקל לדירקטורים ויהיה איש אמונו של
יו"ר הדירקטוריון.
ובעיקר  -שיביא ערך לבעלי המניות.

איל דשא CFO ,צ'ק פוינט פירט את ששת מאפייני התפקיד של ה.CFO -
ההדגשים יכולים להיות שונים בין חברה לחברה ,ואפילו באותה חברה
בזמנים שונים .אך ככלל  -אלו תפקידיו של ה CFO -בחברה:
ה CFO-אחראי על הטמעת החשיבה כלכלית בארגון.
ה CFO-משמש כתומך ומייעץ להנהלה.
ה CFO-חייב בניהול איכותי של חטיבת הכספים.
ה CFO-אחראי לדיווח אמין ,מהיר ,מדויק וברור.
ה CFO-אחראי על ניהול המשאבים והכספים בארגון ,עודפים מול אשראי.
ה CFO-הוא שר החוץ של החברה ואחראי על תדמיתה בעיני אנליסטים,
עיתונאים ,לקוחות וספקים

CFOs-סדרי הקדימויות של ה
CFO's First & Second Priorities
43.5
47

Formulating Strategy & Planning
Financial Managem ent & Reporting

22

Complying w ith Regulation

12
9

Com municating w ith the Markets
Managing Systems & Processes

2

Don't Know
0
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ממוצע עכשיו
 שנים3 ממוצע בעוד
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קריירה של CFO
"לא כל  CFOרוצה להיות CEO
אבל
כל  CFOרוצה שיציעו לו להיות CEO
כדי שיוכל להחליט אם הוא רוצה"

סגנונות תקשורת

מהיר בקבלת החלטות

איטי בקבלת החלטות

לא פורמלי ,אמוציונלי

פורמלי ,רציונלי

סגנונות תקשורת
לא פורמלי ,אמוציונלי

•
•
•
•
•

אוהב חברת אנשים
מקבל החלטות איטי ואמוציונלי
דבריו מנוסחים בבקשה או התנצלות
אינו בולט בהופעתו החיצונית
שפת גוף מתונה

•
•
•
•
•
•

שולט

מנתח
•
•
•
•

שפת גוף פתוחה ונוגעת
מרבה לחייך ולהתלוצץ
מחליט מהר ואמוציונלית
"פתיל קצר " אך נרגע מהר
מפוזר בעיסוקיו
אוהב אנשים

מדויק ומחושב )אין אצלו "בערך"(
מקבל החלטות לאט ורציונלית
מחפש את הפרטים הקטנים
חזק ושולט במספרים

פורמלי ,רציונלי

•
•
•
•
•

קשוח
מדבר "קצר ולעניין"
מקבל החלטות מהר ורציונלית
טון דיבור מצווה
ממעט בחיוכים

מהיר בקבלת החלטות

איטי בקבלת החלטות

תומך

מקדם

סגנונות תקשורת
לא פורמלי ,אמוציונלי

שולט

מנתח

סמנכ"ל
שיווק
CFO

פורמלי ,רציונלי

CEO

מהיר בקבלת החלטות

איטי בקבלת החלטות

תומך

מקדם

צירי התנועה לקידום בקריירה
לא פורמלי
אמוציונלי

שיווק ,פרסום,
פיתוח עסקים

איטיות בקבלת החלטות
מופנם

כספים ,כלכלה,
משפטים והנדסה

ממוקד

לכולם

פורמלי
רציונלי

מהיר בקבלת החלטות
מוחצן

מוכלל

 לחברה – אמינותCFO-הנכס של ה
CEO's Confidence about Future Revenue Growth
44

Very confident
Som ew hat confident

40

52
49

5
6

Not very confident
Not confident at all

1
1

Don't know

1
1
0
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מ CFO-לCFO-
דרך תפקידים אחרים

ישירות מתפקיד CFO

42%

36%

עברו לתפקיד הCEO-
במסגרת אותה חברה

11%

11%

במסגרת חברה אחרת

מינוי  CFOsלתפקיד  CEOsבUK-
מחברה אחרת
22%

במסגרת אותה
חברה
78%

מתוך מחקר McKinsey

מ CFO-לCFO-
ב UK-קודמו  CFOsלתפקיד  CEOבמצבים הבאים
במסגרת עסקים
כרגיל
29%

בעת מפנה
משמעותי או M&A
71%

מתוך מחקר McKinsey

סיכום
 .1ה CFO-הוא המועמד הטבעי ביותר לתפקיד מנכ"ל בחברות גדולות ומורכבות .זה
קורה בדרך כלל באותה חברה בעת מפנה משמעותי.
 .2קידום בקריירה של  CFOמחייב אותו:
•

להרחיב את תחומי אחריותו

•

להיות מעורב מאוד באסטרטגיה

•

להתמודד בהצלחה עם מחסור תמידי בזמן

•

לסגל לעצמו מידה של מוחצנות וחשיפה

 .3הנכסים החשובים של ה:CFOs-
•

אמינות

•

רציונאליות

•

הכרות עומק עם כל פרטי החברה

•

נסיון כמ"מ המנכ"ל בפעולותיו

•

קשר משמעותי עם הדירקטוריון והבעלים

