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נועם שלו" .זה תפקיד שההשכלה חשובה בו" צילום :עופר וקנין

קריירה

משחק תפקידים | "זה להיות פרקליטו של השטן" :מה עושה מנהל
סיכונים בארגון?
בעקבות משבר הקורונה ,היצע המשרות בתחום ב 2021-זינק ב 93%-לעומת  - 2020נוכח
המודעות לחשיבות של ניהול סיכונים שישמור על הארגון איתן ■ "בשורה התחתונה ,אתה מאתגר
את המערכת שאתה חלק ממנה"
יואב כהן

עקוב

 01 ,06:49בפברואר 2022

"התפקיד של מנהל סיכונים הוא להיות פרקליטו של השטן ,למצוא את נקודות התורפה של הארגון
ולגדר אותן" ,מסביר נועם שלו ,מנהל סיכונים ראשי בחברת הפינטק ג'י אמ.טי.טק אינוביישן (.)GMT
"בשורה התחתונה ,אתה מאתגר את המערכת שאתה חלק ממנה .יש למשל סיכונים שיכולים
להשבית את החברה ,או לגרום לה להפסדים .אתה צריך למשל להעריך את התחרות בענף שאתה
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פועל בו ולהמליץ על דרכי פעולה לארגון בהתאם .אתה משפיע למעשה על אפיקי ההשקעה של
החברה".
התפקיד של מנהל סיכונים הוא ,בין השאר ,זיהוי והערכה של סיכונים ואיומים פוטנציאליים לחברה
וייעוץ בנוגע לדרכי ההתמודדות איתם .המטרה היא למזער סיכונים ככל האפשר בפרויקט מסוים –
ולעזור לחברה לשמור על איתנות פיננסית .לפי הנתונים העדכניים ביותר שבידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (למ"ס) וזרוע העבודה במשרד הכלכלה ,היקף המשרה הוא  42.2שעות שבועיות
בממוצע ,ולרוב העובדים והעובדות בתפקיד יש תואר אקדמי.
על פי יעל פרימק ,מנהלת מקצועית אגף לקוחות פרטיים באול ג'ובס ,השכר ממוצע בתפקיד הוא
 13,729שקל בחודש .לפי ג'וב מאסטר ,מנהל או מנהלת סיכונים מתחילים ירוויחו בין  10,000ל15-
אלף שקל בחודש .עובד בעל ותק של שנתיים עד חמש שנים ,צפוי להרוויח בין  14אלף שקל ל16-
אלף שקל בחודש ,ועובד בעל ניסיון של חמש שנים ירוויח בין  17אלף שקל ל 19-אלף שקל בחודש.

עצות לניהול נכון ,סקירות משוק העבודה  -אצלכם
בדוא"ל
הרשמה בקליק
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משרדים ריקים בתקופת הקורונה" .פתאום יש אירוע שצריך לתפעל אותו ,ולא רק לדבר עליו" צילום :אייל טואג

"כבר לא צריך להתארגן ולבוא לראיון ,מראים את המשרד למועמד עם המצלמה"
"יש לך הזדמנות אחת לעשות רושם טוב" :מה עושה מעצבת אפליקציות?
"זה כמו ללכת לחדר בריחה כל יום מחדש" :מה עושה עובד ?QA

פרימק מוסיפה כי היצע המשרות ב 2021-עלה ב 93%-לעומת  .2020ניתן להסביר זאת בכך
שתקופת הקורונה הביאה עמה סיכונים לא צפויים עבור הארגונים  -והעלתה למודעות את החשיבות
של ניהול סיכונים על מנת לשמור על הארגון איתן מבחינה פיננסית גם בעתות משבר.
 -פרסומת -

איך נראה סדר היום שלך?
שלו" :סדר היום כולל ,בדרך כלל ,הרבה פגישות עם מנהלי מחלקות  -כמו פיתוח עסקי ,כספים
ושירות לקוחות  -וכן עם עובדים שונים בחברה .המטרה היא לאתגר בסופו של דבר את סדר היום
שלהם כי אנשים נכנסים לשגרה ,ולמצוא חולשות שקשורות במחלקה שלהם.
"כשאני אומר חולשות ,הכוונה הן לחולשות פנים־ארגוניות הן לחולשות חיצוניות לארגון .למשל,
לעבוד עם מנהל הטכנולוגיה בשביל למצוא חולשות שחושפות את הארגון למתקפות סייבר .דוגמה
נוספת היא שאם עסקי החברה קשורים למטבע חוץ ,ובחברה רוצים להוציא השקעה בדולרים ,אז
אני ,כמנהל סיכונים ,צריך להתריע  -שמת לב מה המצב של הדולר ,חזק ,חלש? האם אנחנו עלולים
להפסיד כסף בגלל מהלך שכזה?
"במקביל ,אתה צריך לספק דרכים להתמודדות עם הסיכונים האלה והערכות לגובה הסיכוי שהסיכון
יתממש .בהתאם לסבירות הזאת ,למשל ,אתה צריך להחליט אם להשקיע הרבה משאבים או מעט
משאבים בשביל לנטרל את האירוע".
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מנהל סיכונים

השכלה :תואר ראשון בכלכלה  /מינהל עסקים
שכר ממוצע 21,378 :שקל
היקף משרה 42.2 :שעות בממוצע בשבוע

איך ניתן להגיע לתפקיד?
"אפשר להתפתח לתוכו בחברה שאתה עובד בה .להתחיל למשל מתפקידים שקשורים בעולם
הפיננסי ,כמו חשבות ,או מתפקידים שעוסקים בפיתוח עסקי .אופציה אחרת היא ללמוד אותו .יש
למשל תוכניות בחוגים למינהל עסקים שעוסקות בתפקיד הזה באופן ספציפי.
"אני הגעתי לתפקיד בדרך קצת שונה .אני נמצא בג'י.אמ.טי זה  13שנה ,מאז שהארגון הוקם .בשלב
מסוים ,כשהארגון צמח ,נולד הצורך בפונקציה של ניהול סיכונים".
עד כמה השכלה גבוהה היא הכרחית למקצוע?
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"הכרחית .זה תפקיד שההשכלה חשובה בו .במינימום ,אתה צריך לדעתי תואר ראשון ,אבל יש
ארגונים שאפילו דורשים מעבר לכך  -כמו תואר שני במינהל עסקים".
יש קורסים או הכשרה נוספת שיכולים לעזור?
"כל בתי הספר למינהל עסקים שמכבדים את עצמם מציעים קורסי המשך בניהול סיכונים ,שאורכם
נע בין שישה שבועות לשנה .לומדים בקורסים האלה מתודולוגיות של זיהוי הסיכונים לרוחב הארגון
ותעדוף הפתרונות .למשל ,מה הסבירות באחוזים שמשהו יתרחש ועד כמה הסיכון הזה ממשי".
עד כמה הקורונה השפיעה על התפקיד?
"פתאום יש אירוע שצריך לתפעל אותו ,ולא רק לדבר עליו .אם זה אומר לגבש אסטרטגיה שכוללת
הוצאת עובדים לחל"ת ,או להחליט על מודל של עבודה מרחוק .זה מצריך ממך להבין אילו סיכונים
חדשים יש בעקבות המשבר .למשל ,סיכונים טכנולוגיים שנובעים מעבודה מרחוק .דוגמה אחרת היא
סגר ,שיכול לאורך זמן להשבית את הפעילות  -ולגרום לתזרים המזומנים לדמם".
לאן אפשר להתקדם?
"יש שני אפיקים .להתקדם לתפקיד דומה בחברה גדולה יותר ,למשל ,חברות ציבוריות כמו בנקים -
שחייבות להחזיק מנהל או מנהלת סיכונים ,לפי חוק .אופציה אחרת היא להתקדם לתפקיד ניהולי
בכיר יותר ,כמו מנכ"ל".
מהם היתרונות של המקצוע?
"אתה נוגע בכל האספקטים של הארגון .אין משהו שמתרחש שאתה לא חשוף אליו .זה נותן לך ראייה
רחבה מאוד על הארגון ,ויוצר תפקיד מעניין ומגוון שאין בו רגע דל".
מהם החסרונות של המקצוע?
"אם אתה מתכונן לאסון שלא קרה בסופו של דבר ,אתה לא תזכה לקרדיט .במילים אחרות ,לא מדובר
בתפקיד שהוא מדיד".
לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

קריירה
פרסומת :מגדל רד :ירושלים מצטרפת אל ערי העסקים הגדולות בעולם
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