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קורות חיים של רואה חשבון -
דוגמא

•רואה חשבון מנוסה בעל תואר שני במנהל עסקים.
•בעל ניסיון מהמשרדים המובלים, התמחות בתחום הנדל"ן.

•ניסיון בניהול פרויקטים וניהול עובדים.
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ראש צוות באשכול נדל"ן 
KPMG סומך חייקין

2018-היום
•ביקורת חברות פרטיות וציבוריות, התמחות מיוחדת בענף המלונאות.

•סקירת דו"חות כספיים הערוכים על פי התקינה האמריקאית והאירופאית.
•ליווי יותר מחברה אחר במהלך הנפקותיהן הראשונות.

•ניהול צוות הנותן מענה למספר רב של לקוחות, יכולת חלוקת קשב וחלוקת עבודה בצורה
יעילה.

רואה חשבון 
משרד רואי החשבון "אברהמסון ושות'"

2014-2017
•ניהול פרויקטים של גופים ממשלתיים בהיקף רחב בתחומי ניהול הסיכונים והייעוץ.

•ניהול תקציבים ושימור על לקוחות גדולים של המשרד.
•ניהול עובדים בפרויקטים בתחום הביקורת מול חברות ישראליות ובינלאומיות.

•השתתפות בפגישות דירקטוריון.

מתמחה 
משרד רואי החשבון "אברהמסון ושות'"

2012-2014
•עריכת דוחות כספיים של חברות ציבוריות והכנתם לביקורת.

•ליווי חברות נדל"ן לקאת תשקיף.
•התנהלות שוטפת מול הצוותים המשפטיים הרלוונטיים במשרדי עורכי דין המובילים בארץ.

•ביצוע ניהול סיכונים, ביקורת פנים ורגולציה.
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תואר שני MBA במנהל עסקים 
האוניברסיטה העברית בירושלים

2013-2015
•בוגר קורס דירקטורים.

•התמחות באסטרטגיה ויזמות.
•התמחות במימון ובנקאות.

תואר ראשון BA בחשבונאות - ממוצע ציונים: 98 
האוניברסיטה העברית בירושלים

2007-2011
•השתתפתי בקורס "מוסמך במנהל עסקים" למצטיינים כבר בשנה ג' של התואר הראשון.

•סיימתי את התואר כמצטיין דיקן.

בגרות מלאה 
תיכון "אורן" בפתח תקווה

1990-2002
בגרות מלאה עם חמש יחידות בפיסיקה ומתמטיקה.
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2003-2006לוחם ומפקד בגולני
במסגרת השירות תפעלתי מצבים בטחונים ופעלתי תחת לחץ באחריות וקור רוח. פיקדתי על

צוות של חמישה חילים.

עוזר לך להתקבל לעבודה

רוצה גם קורות חיים כאלה?

לחץ כאן, זה בחינם!

https://www.nivrevah.co.il/

