המרכז לפיתוח קריירה של אוניברסיטת תל אביב
בשיתוף "הדבר הבא"

תפקידי התמחות
בית הספר לכלכלה
שנה"ל תשע"ט 2018-2019

הרשות לניירות ערך
מתמחה במחלקת תאגידים
כנפי נשרים  ,22ירושלים
תפקידה של הרשות הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך .במסגרת תפקידה מטפלת הרשות,
בין היתר ,בתחומים שלהלן :מתן היתר לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעים תאגידים ניירות ערך לציבור
ותשקיפים שעל פיהם מציעות קרנות נאמנות את יחידותיהן לציבור; בדיקה של דוחות המוגשים על ידי גופים
מדווחים; הסדרת הפעילות של ענף קרנות הנאמנות ופיקוח עליו; רישוי של זירות סוחר לחשבונן העצמי ופיקוח
עליהן ועוד.
ההתמחות תתבצע במחלקת התאגידים -במסגרת ההתמחות ,המתמחה תהיה/יהיה בממשק עבודה רוחבית עם
 6המערכים במחלקה ,סיוע לחברי המחלקה בהכנת קבצים ,דוחות ,ריכוז ואיסוף נתונים בהתאם לצורך.
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FUTURE MOBILTY IL
אבא הילל סילבר  12רמת גן
 Future mobility ILהיא חברה לתועלת הציבור ,שהוקמה על מנת לקדם את הטמעת ויישום החדשנות בתחום
התחבורה בישראל והפיכתה למובילה עולמית בתחום .מטרתה להביא להתאמת מדיניות הממשלה באופן
שיהפוך את ישראל למובילה עולמית ביישום המהפכה התעשייתית בתחבורה למטרה מרכזית בסדרי העדיפויות
של הממשלה
אחד הכלים המרכזיים הינו עידוד הטמעה ויישם של החדשנות הטכנולוגית בתחום בתחבורה החכמה לרבות
בדקך של הקצאת משאבי הממשלה לטובת הנושא.
התפקידים המוצעים:
 .1מיסוי הטבת חנייה
במסגרת התפקיד יתבצע מחקר ובו בדיקה של אומדנים לסך הכנסות המדינה כתוצאה ממהלך זה ,בהתאם
למחירי חניה שונים .סקירה של מקומות בעולם בהם קיים מיסוי של הטבה זו.
 .2פטור ממס על השימוש בתחבורה ציבורית
אומדנים לסך אובדן בהכנסות המדינה כתוצאה מהחרגת השימוש בתח"צ ממס הכנסה .ניתוחי רגישות לגידול
אפשרי בשימוש בתחבורה ציבורית.
 Micro transit .3בישראל – השפעה של אופניים ,אופניים חשמליים ,קורקינטים
עבודת מחקר ובדיקה האם כל הנ"ל מהווים חלופה לרכב הפרטי או לתחבורה הציבורית וההליכה ברגל.
 .4עבודה מקיפה ועדכנית על מחיר החנייה
מה עשו ערים שונות בעולם ,תמריצים לביטול מקומות חנייה ,העלאת תעריפי חנייה ,פדיון חנייה ועוד.
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SafeMode
 אוניברסיטת תל אביב,בניין פורטר רחוב גורג' וויז
. מפתחת פתרונות למניעת תאונות דרכים לנהגים ולרכבים אוטונומייםSAFE MODE חברת
 חברות תחבורה ציבורית ולוגיסטיקה וחברות ביטוח אשר, ציי רכב,המערכת מיועדת כיום ליצרניות רכב
".מעוניינות להפחית את כמות תאונות הדרכים אשר נגרמות כתוצאה מ"הגורם האנושי
בהמשך המערכת מיועדת לספק לרכב אוטונומי (ללא נהג) אפשרות לחיזוי תווי הנהיגה שלו בהתחשב בנהגים
.הנוסעים מסביבו
 עולם גיוס ההון, החל מפיתוח עסקי וקשרים בינלאומיים-החברה מאפשרת התמחות במגוון רחב של תחומים
. מדעי המחשב ופיתוח תוכנה, שיווק עיצוב ופרסום עד לעולם ההנדסה,ופיננסים
:התפקידים המוצעים להתמחות
1. Business development
Explore new markets, seek new business opportunities, new channels and distributors. As a
startup company, our world is changing quickly, and we need to keep up the pace and seeing
one step before, to get the right partners, to hear the proper feedbacks from our clients (even if
we don't want to listen to that), to search and apply for contests, programs, conferences and
more.
*Required: High-level English, self-learning abilities (to learn new platforms, market/ clients
research overseas, present SafeMode), out of the box thinking.
-No previous knowledge required.
2. Investors relations
Manage our investor's efforts and relations, research and explore new optional investors,
angels, and VC’s, materials for investment (presentations, plans).
*Required: High-level English, self-learning abilities (research new investors, read and
understand Investment and products trends in the industry), out of the box thinking.
-No previous knowledge required.
3. Non delusive funds.
Research and explore grants opportunities from Israel (Israel Innovation Authority) and
overseas (EU/ Horizon 2020, IAA dual-funds, US Governmental funds, etc.), learn about the
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application process to be an expert in the specific grant characteristics, find and match
clients/partners for the program, build the proposal/ experiment and write the papers.
*Required: High-level English, self-learning abilities (to explore opportunities, research and
learn about the grant/ application process and submit it).
-no previous knowledge required.
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Mindspace
1. Mindspace Data Analyst
Mindspace Data Analyst Intern main responsibilities will be:






Create in-depth quantitative and qualitative analysis to provide valuable data driven
insights
Design and construct data tables, schemas and visualizations
Research on global co-working industry: analysis will include analyzing sale trends, coworking demand, and competition landscape
Implementation of data management and business processes in Salesforce
Building presentations and reports

Requirements:
•
•
•
•

BA student in Industrial Engineering, Information Technology, Economics, Business
Administration, Computer Science or Statistics
Strong Excel and PowerPoint proficiency
Experience with SQL - an advantage
Excellent English
******************נדרשת נוכחות של פעמיים בשבוע

2. Real Estate Intern
Are you a data junkie who is highly analytical and enjoys working with numbers? Do you have
strong analytical and critical thinking skills? Perfect - then this may be the internship for you.
Mindspace Real Estate Intern main responsibilities will be:
•

•

Extensive research on global co-working industry: analysis will include analyzing city
demographics, real estate trends, employment trends, co-working demand, and
competition landscape.
Analyzing the pipeline of potential new sites for Mindspace, helping to identify,
document and analyze the attributes of dozens of properties from various global
cities.
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•

Analyze and breakdown fit-out budgets and extract insights on detailed average
costs and ratios in various markets.

Requirements:
•
•
•

BA student in Economics, Business Administration, Mathematics or Accounting - an
advantage
Strong Excel proficiency
Excellent English - a must
******************נדרשת נוכחות של פעמיים בשבוע
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משרד הבריאות
סיוע למחלקה העוסקת בזכאויות השתתפויות בשב"ן  -משרד הבריאות
הסטודנט/ית ת/ישתייך לאגף לפיקוח על קופ"ח ושב"ן למחלקה העוסקת בזכאויות ,השתתפויות
ושב"ן הסטודנט/ית ת/יתעסק בין השאר בתחומים הבאים - :מעקב ועריכת דו"ח פנימי על כלל
הגבייה הנעשית בידי קופות החולים  -בחינת ובדיקת הבקשות לשינוי תכניות הגבייה של קופות
החולים  -ריכוז וכתיבה של מבחני תמיכה המיועדים לקופות החולים וכן מעקב אחרי ביצוע -
עריכה וכתיבה של דו"ח מסכם על פעילות שירותי הבריאות הנוספים הניתנים על ידי קופות
החולים  -בחינה רפורמת הסדר-החזר ,וביצוע שינויים ככל שנדרש.
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איגוד לשכות המסחר
מתמחה באגף לקשרים בינלאומיים.
המתמחה ת/יהיה חלק מהאגף לקשרים בינ"ל ותעסוק/יעסוק בהובלת תחום הזדמנויות עסקיות
בדגש על:







עריכות הזדמנויות עסקיות של חברי הלשכה והעלאתן למערכת
קבלת ניתוב ותיעוד פניות מרחבי העולם בנוגע להזדמנויות עסקיות
הפקת דוחות
כתיבה ועריכה של תכנים לאתר הלשכה
הכנת סקירות שונות
עדכון רשימות אנשי קשר וארגונים רשמיים ,שגרירויות ,לשכות מסחר מרחבי העולם ועוד.
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