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המרכז להכוונה
תעסוקתית וקשרי תעשיה
המרכז להכוונה תעסוקתית וקשרי תעשייה במכללה ,שם לו למטרה
לחשוף הזדמנויות תעסוקתיות הן לסטודנטים והן לבוגרי המכללה
והכוונתם לתעסוקה ,לארגן ירידי תעסוקה וימי "זרקור" של מעסיקים
משמעותיים לסטודנטים ובוגרי המכללה ,לפעול בהתמדה ליצירת
קשרים עם מפעלים ומעסיקים במשך כל השנה ,לארגן סדנאות בנושא
הכוונה תעסוקתית ,כתיבת קורות חיים והכנה לראיון עבודה.
יצירת קשרי תעשייה בין המכללה לבין המעסיקים הגדולים היא מטרה
חשובה ונעלה בפני עצמה שכן ,התמדה רצופה בקשרים עם מפעלים
ומעסיקים גדולים תביא בעתיד לחשיפת הזדמנויות תעסוקתיות אשר
לא היו מוכרות ו/או ידועות לציבור הסטודנטים ובוגרי המכללה.
ארגון סדנאות לסטודנטים בוגרים בנושא הכוון תעסוקתי וחיפוש עבודה.
יריד התעסוקה השנתי מתקיים זו השנה הרביעית ברציפות בחודש מאי  15/05/2017ברחבת
הקמפוס וצפויים להשתתף בו כאלפי סטודנטים ובוגרי המכללה ,ולוקחים בו חלק השנה כ40-
מעסיקים מהמובילים במשק הישראלי ,בניהם תעשיות ביטחוניות אלתא ,אינטל ,בנקים,
חברות ביטוח ,הסוכנות היהודית ,השירות הביטחון הכללי ,משטרת ישראל ועוד..
יריד התעסוקה מופק זו השנה הרביעית באמצעות חברה בעלת מוניטין ובמסגרתו יינתן ייעוץ
על ידי מנחות מקצועיות בנושא הכוון תעסוקתי ,חיפוש עבודה ,הכנה לריאיון עבודה וכתיבת
קורות חיים.
כחלק ממדיניות הנהלת המכללה יריד התעסוקה השנתי הוא נדבך חשוב בפתרונות תעסוקתיים
לסטודנטים ולבוגרי המכללה וזאת בנוסף לפעילות הרחבה לרבות ייעוץ אישי של המרכז
להכוונה תעסוקתית וקשרי תעשייה מאז הקמתו בשנת  2014לרווחת הסטודנטים ובוגרי המכללה.
מערכת ״אקדמי״ ( )ACDEMEאשר נרכשה באמצעות המכללה ,הוכחה כיעילה ומאפשרת כלים
ניהוליים בתהליך התאמה ,כתיבת קורות חיים מקצועיים וכן מיון וגיוס מועמדים לעבודה .
המערכת זמינה באתר המכללה תחת הכותרת " הכוונה תעסוקתית" ומאפשרת איתור משרות
ביעילות ובמהירות.

ציון י .זוזוט ,עו"ד
ממונה על הכוונה תעסוקתית וקשרי תעשייה

3

ברוכים הבאים ליריד התעסוקה
של המכללה האקמית אשקלון
סטודנטים ובוגרים יקרים!
אתם שבחרתם להשקיע שנים מחייכם בלימודים אקדמיים ודאי מעוניינים לקטוף את פירות
השקעתכם ולפתוח בקריירה בה תוכלו לנצל את הידע שצברתם .בשוק התעסוקה מחפשים את
העובדים שקיבלו את ההכשרה האיכותית ביותר ,ואין לנו ספק שכאן ,באקדמית אשקלון ,יוכלו
למצוא אותם.
אנו גאים לציין בהזדמנות מיוחדת זו ,כי המכללה זכתה השנה להיתר פתיחת לימודים לתואר
שני בכלכלה יישומית ,וזאת בנוסף להכרה מהמועצה להשכלה גבוהה ללימודי תואר שני
בקרימינולוגיה ובעבודה סוציאלית .כמו כן פתחנו השנה את החוג ללימודי התזונה בהצלחה רבה.
ביריד התעסוקה לסטודנטים ובוגרים שיתקיים השנה עמלנו עבורכם על גיוס מעסיקים
בתחומים שונים ומגוונים ,אשר יציעו לכם משרות רבות ואיכותיות  .החברות שהגיעו לכאן
כאלה שיש להן משרות אקטואליות ורלוונטיות להציע לסטודנטים ולבוגרים של המכללה.
אנו מקווים שבעקבות הסינון שערכנו ,כמות המשתתפים שיגיעו לשלב הראיון והגיוס לחברה -
תהיה גבוהה ביותר.
הסטודנטים שבחרו ללמוד במכללה האקדמית אשקלון מקבלים לא רק הכשרה ברמה הגבוהה
ביותר ,אלא גם סיוע בהכוונה לתעסוקה ברמה המקצועית ביותר .לשם כך ,ביריד התעסוקה
משתתפים גם גורמים מקצועיים מתחום משאבי אנוש והכנה לשוק העבודה אשר יסייעו לכם
בכתיבת ובשדרוג קורות החיים.
את הפרי הראשון קטפנו בשנים הקודמות עם ירידי תעסוקה גדולים ומרשימים בהם לקחו חלק
מספר נכבד של מעסיקים והשנה עיניכם הרואות את השדרוג במעסיקים והמשרות המוצעות
לבוגרים וסטודנטים ,בד בבד עם ארגון ימי "זרקור" רבים על ידי הממונה להכוונה תעסוקתית
וקשרי תעשייה מטעם המכללה .ירידי התעסוקה השנתיים וימי הזרקור המתקיימים במשך השנה
במכללה הם פרי עמל של עבודה מאומצת ליצירת קשרי תעשייה בין המכללה למאות רבות של
מעסיקים גדולים במשק הישראלי.
הנהלת המכללה תמשיך ללוות אתכם ולסייע בקידומכם ומאחלת לכם הצלחה רבה בכל אשר
תפנו.
		
פרופ' שלמה גרוסמן ,נשיא המכללה האקדמית אשקלון

פרופ' שלמה גרוסמן

ד״ר פינחס ,מנכ״ל המכללה

ד״ר פינחס חליווה
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יעוץ והעשרה -דליה סרויה
מומחית בשיווק עצמי והכנה לראיונות עבודות
מאמנת אקדמאים ועובדים בכירים כיצד לעבור בהצלחה
ראיונות עבודה ,מכרזים ומרכזי הערכה .זאת באמצעות
שיטה פרקטית המבוססת על מודל ייחודי לשיווק עצמי
מנצח .בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בייעוץ
ארגוני מאוניברסיטת בר-אילן ,מנחת קבוצות ,מאמנת ומרצה
בחוג לניהול במכללת הדסה בירושלים.

פגישת יעוץ פרטנית המותאמת לצורך שלך:
הכנה אישית לראיון עבודה ,כולל סימולציה ומשוב בדגש על:
רושם ראשוני מנצח :איך לייצר רושם ראשוני חיובי שמהווה את הבסיס ההכרחי.
הצגה עצמית מיטבית :איך לספר על עצמך בצורה עניינית ומסקרנת.
איך ליצור כימיה עם המראיין  -כדי להגדיל משמעותית את סיכויי הקבלה שלך.
עדכון קו"ח (יש להגיע עם קו"ח מודפסים).

דליה סרויה  -מומחית בתחום המכירות (כל ראיון עבודה הוא תהליך מכירה) והשיווק העצמי.
ב 6-השנים האחרונות עזרתי למאות אנשים לעבור בהצלחה את ראיון העבודה -
השלב הקריטי ביותר בתהליך קבלתם לעבודה .זאת בזכות מתודולוגית הכנה ממוקדת
וקצרת מועד המבוססת בין היתר על מה שהמראיינים מחפשים ,ממה הם מתרשמים ,ועל
הקריטריונים שלהם לקבלת עובדים.
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חברת א.מ .מתן הינה חברה משפחתית ,מהוותיקות בתחום ,מתמחה במתן שירותי סיעוד ועזרה ביתית
לאוכלוסיות הקשישים ולבעלי צרכים מיוחדים.
לחברה יש כ 10-סניפים משדרות ועד חולון.
הנהלת החברה יושבת באשקלון.
החברה רואה בטיפול באוכלוסיית הגיל השלישי כשליחות ופועלת על פי סל ערכים שהתגבש במשך
 29שנות פעילותה .החברה הפועלת באווירה משפחתית רואה בהון האנושי משאב מרכזי ביותר.
החברה מקדמת ותומכת בעובדיה מעניקה להם אופק מקצועי ואישי,
הדרכות מקצועיות ויכולת מיצוי אישית.

משרות מוצעות
לעבודה במסגרת חוק הסיעוד דרושים עובדים סוציאליים לתפקיד שטח ומשרד.
התפקיד כרוך בביקורי בית ,קשר עם בני משפחות וגורמים בקהילה.
התפקיד כולל ליווי ,העצמה והדרכת מטפלות ,פתרון בעיות ועוד.
•משרה מלאה
•רישיון נהיגה חובה
•יתרון לדוברי רוסית
•תנאים טובים למתאימים

יצירת קשר
נא לפנות לשירה 054-3476611
m.ashkelon@am-matan.co.il
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אגודת הסטודנטים של המכללה האקדמית אשקלון רואה ערך עליון במציאת מקומות עבודה
לסטודנטים הלומדים בה .צוות האגודה יצר קשר עם בתי עסק מקומיים וארציים בכדי לצמצם את
מצוקת התעסוקה ככל שניתן.
המשרות המוצעות על ידינו הינן משרות סטודנטיאליות המאפשרות שילוב בין הלחץ האקדמי הקיים
לבין אפשרות להתפרנס בכבוד.
אנו מזמינים אתכם להתרשם ולהגיע לביתן אגודת הסטודנטים בהצלחה!!!

משרות מוצעות
•דרושים מדריכים בוגרים ביישובים ,עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה והדרכה של בני נוער,
היקף של חצי משרה עיקר העבודה בשעות אחה"צ ערב  //קו"ח לפקס08-6775576 :
•דרושים מורים להוראת תוכנית העשרה ,בימי ג' ו-ד' בין השעות  8:15-13:30ביום ב' בין השעות
 8:15-15:15וביום ה' בין השעות  // 8:15-14:25שכר גבוה למתאימים לפרטים050-3894189 :
•דרושה מטפלת למשפחתון לימי ב'+ד' שעות  13:00-17:00וימי ה' ו-ו' שעות בוקר //
לפרטים 050-9863304
•דרושים סטודנטים ,רצוי שנה א' ,לעבודת שטח ברשות המיסים (למחלקת ניהול ספרים)
העבודה באזור אשדוד והדרום  //קו"ח  gabipe@taxes.gov.ilפקס076-8091163 :
•למחלקת גיוס כספים באשקלון דרושים/ות עובדי טלמרקטינג משמרות בוקר/ערב אפשרויות
קידום עמלות ובונוסים משתלמים  //קו"ח elinorchabad@gmail.com
לפרטים נוספים052-6728306 :
•לחברה להחזרי מס דרושים סוכני שטח ונציגי טלמרקטינג  //לפרטים052-2912327 :
•דרוש/ה סטודנט/ית לבית משפט באשקלון לעבודה עם שופט באולם דיונים הדפסה
בשיטה עיוורת ,מינימום  60מילים בדקה  //לפרטים050-6255732 :
ועוד מגוון משרות..

יצירת קשר

משרדי האגודה 08-6738237
ממוקמים בבניין  4קומה  1-מול בניין 7
ניתן למצוא משרות בדף הפייסבוק של האגודה
"אגודת הסטודנטים מכללת אשקלון"
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אינטל ישראל מהווה מרכז פיתוח ויצור של חברת אינטל העולמית ,אשר החל לפעול בישראל בשנת
 .1974כחברת טכנולוגיה מובילה בישראל ובעולם ,אינטל מפתחת ומייצרת פלטפורמות מיחשוב מלאות
ומחוברות.
פעילות הליבה בתהליך הייצור מתרחשת במפעל הייצור בקרית גת  -ייצור השבבים ב"חדר הנקי" –
חדר מיוחד המאפשר ייצור סטרילי בתנאים אופטימליים.
בתחום הייצור ,לאינטל יש תשוקה עזה לטכנולוגיה של המחר ,כמו גם את היכולת והכישורים
המתאימים לייצר אותה כבר היום .לכן מרכז ייצור המעבדים שלנו בקרית גת ,הוא מהתמקדמים מסוגו
בעולם ,ומהגדולים והמתקדמים במפעלי אינטל בעולם .כאן קורה ה"אקשן" האמיתי  -ייצור המעבדים
הטובים ביותר בעולם ,בסביבה טכנולוגית חדשנית ומרתקת

משרות מוצעות
•הנדסאי ייצור ותהליך לאינטל קרית גת.
מתאים לבוגרים ובוגרות מדופלמים גם ללא ניסיון מהתחומים:
מכונות ,חשמל ,אלקטרוניקה ,כימיה ,מכטרוניקה
מיזוג אויר ,מיכשור ובקרה.
•הנדסאי תפעול ובקרה לאינטל קרית גת.
מתאים לבוגרות ובוגרי תואר הנדסאים (עם דיפלומה)
או תואר ראשון ,גם ללא ניסיון.

יצירת קשר

http://career.intel.com/Z91Xg
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אלתא היא אחת מיצרניות מערכות האלקטרוניקה הצבאיות המובילות בעולם.
אלתא מפתחת היום את מערכות העתיד בכל הזירות :בחלל ,באוויר ,בים ,ביבשה ובסייבר תוך שילוב
של הון אנושי ,טכנולוגיות מתקדמות ,ידע וניסיון מבצעי רב שנים וזאת כדי לעמוד באתגרים שהעתיד
מציב לה.
אלתא מעסיקה מספר רב של מומחים ,מדענים ומהנדסים מוכשרים ,השולטים בטכנולוגיות
ושיטות פיתוח מתקדמות בשוק העולמי ומהווים מוקדי ידע מנוסים ומעוררי השארה.
החברה מפעילה מספר מרכזי מצוינות טכנולוגיים המהווים תשתיות לאומיות ומעמידים את מוצרי
החברה בקדמת הטכנולוגיה העולמית.

משרות מוצעות
ר
תללימוד יתוא 
ט/י 
הסטודנ 
ש /
השונות.דרו 
תאדמיניסטרצי 
תלאדמיניסטרציה לעבודו 
ט/י 
•סטודנ 
ש/סוציולוגיה
ת /משאב יאנו 
ח/מדע יהתנהגו 
ה/מדע יהרו 
ת/מדע יהחבר 
תארגוני 
ראשון התנהגו 
ה .זמינות ל 4-ימי עבודה (חובה מראשון
רחוב 
םהתוא 
תלסיו 
םלפחו 
לשנתיי 
םש 
תלימודי 
תיתר 
 /
ל
בע 
עד חמישי) שליטה בתוכנות אופיס.
ל3ימ יעבודה מראשון עד חמישי.
םש 
תלמינימו 
הוניהול .זמינו 
התעשיי 
תלהנדס 
ט/י 
•סטודנ 
יתרת לימודים של שנתיים לפחות ,המשרה באשדוד.
תלאלקטרוניקה .אינטגרצית מערכות מכ״מ.
ט/י 
•סטודנ 
תלאלקטרוניקה .יתרת לימודים של שנתיים לפחות ,זמינות ל 3-ימי עבודה לפחות
ט/י 
•סטודנ 
(מראשון עד חמישי) רקע טכני חובה ונכונות לעבודה גם בשעות חריגות.
תתוכנה,
םהנדס 
תבתחו 
המאתגר 
תלעבוד 
ט/י 
הסטודנ 
ש /
תתוכנה .דרו 
תלהנדס 
ט/י 
•סטודנ 
תתוכנ 
תיתרון.
תנוספו 
השפו 
עב C++/C#חוב 
ה /מדע יהמחשב ,יד 
ב 'להנדס 
ה 
תשנ 
ט/י 
סטודנ 
תנוספות.
הבשעו 
תלעבוד 
ה ,נכונו 
ל3ימ יעבוד 
הש 
תלמשר 
זמינו 

יצירת קשר
08-8572405
www.iai.co.il
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משלימים אותך

חברת אמרל הינה חברת בת של רפאל המספקת שירותים מקצועיים לתעשיות יצרניות בארץ ובעולם
מאז שנת .2004
החברה מעניקה ללקוחותיה שירותים משלימים במגוון תחומים מקצועיים כגון תיעוד הנדסי ,אחזקה,
כתיבה טכנית ,שרטוט הנדסה ,פיתוח הדרכה ,הדרכה והטמעה וניהול פרויקטים.
חברת אמרל ,המונה יותר מ 450 -עובדים ,פועלת במקצועיות רבה המתבססת על ניסיון רב שנים
בתעשיות ביטחוניות ואזרחיות בשוק דינמי ותחרותי.

משרות מוצעות
•מגייסים באופן שוטף בוגרים בתחום המכונות  /למגוון פעילויות.

יצירת קשר
טלפון 077-2729999
מייל amarel@jobs.net
יש לציין שק"וח הגיעו בעקבות יריד התעסוקה
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המכללה האקדמית אשקלון מציעה לימודים לתואר ראשון ושני במגוון תחומי לימוד:
עבודה סוציאלית (תואר ראשון ושני) ,כלכלה וחשבונאות ,כלכלה ובנקאות ,כלכלה ולוגיסטיקה,
כלכלה וניהול ,כלכלה יישומית – תואר שני – חדש בשנה"ל תשע"ח! סיעוד ,בריאות הציבור ,תזונה,
קרימינולוגיה (תואר ראשון ושני) ,מדעי המחשב ,פסיכולוגיה ,פוליטיקה וממשל ,לימודי ארץ ישראל
ותיירות ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולימודים רב תחומיים במדעי החברה.
במכללה ,בי"ס ללימודי הנדסאים המציע לימודים במס' מסלולים:
תוכנה ,עיצוב מדיה ,אלקטרוניקה ,הנדסה רפואית ,חשמל ,אדריכלות נוף ,תעשייה וניהול ומכינה
טכנולוגית.
הנהלת המכללה מעודדת העסקת בוגרי המכללה בתפקידי מינהל שונים במכללה ואכן ,כיום כ80% -
מכלל עובדי המנהלה במכללה הם בוגריה.

משרות מוצעות
הנהלת המכללה מציעה מספר משרות סטודנט לתלמידיה ,בתקופות שונות במהלך שנה"ל
בתחומים שונים:
•ספריית המכללה
•מזכירות דיקאן הסטודנטים
•מדור למעורבות חברתית
•מרכז ייעוץ ,רישום ושיווק
•מזכירות בי"ס הנדסאים
•דיילים במרכז הכנסים
אנו מזמינים אתכם להציע עצמכם לעבודה מאתגרת ומהנה במכללה !

יצירת קשר

קורות חיים ניתן להפנות לגב' אתי
דרעי רכזת משאבי אנוש במכללה
etti@ash-college.ac.il
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״אשת טורס" הינה אחת מחברות התיירות המובילות בתחום הנופש בארץ ובחו"ל.
הקבוצה ,אשר הוקמה בשנת  ,1987הינה בעלת כוח אדם מקצועי ומיומן ,בעל כוח קניה גדול הן במגזר
הפרטי והן במגזר העסקי המקנה ללקוח יתרון במחיר.
קבוצת אשת טורס דורגה על ידי ( B&Dדן אנד ברדסטריט) כחברת התיירות השלישית בגודלה
בישראל מבחינת מחזור מכירות והשלישית בגודלה מבחינת רווח.
קבוצת אשת טורס מפעילה  2מרכזי מכירות טלפוניים משוכללים :מרכז הזמנות ארצי בתל-אביב
ובו כ 100-עובדים וכן מרכז הזמנות חדש ומודרני באשקלון ובו כ 150-עובדים.
בנוסף 10 ,סניפים הפזורים בערים המרכזיות ברחבי הארץ ומעניקים שירות לדוברי עברית ,אנגלית
ורוסית.
ל״אשת״ מחלקת מערכות מידע הנותנת שירותים מתקדמים של פיתוח אתר האינטרנט וגרסת
המובייל.
במחלקת מערכות המידע צוותי -פיתוח ,מיחשוב ,QA ,פרוייקטים ,אנליזה ועוד!

משרות מוצעות
•סוכני/ות תיירות  -מוקד חו"ל.
•סוכני/ות תיירות  -מוקד פנים.

יצירת קשר

Hadar.farjun@eshet-tours.co.il
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חברתנו הינה חלק מ"קבוצת פרוייקטים שיקומיים" .הקבוצה עוסקת במתן שירותי שיקום מתקדמים
בקהילה .מעת הקמתה בשנת  ,1998עוסקת החברה בהקמה ותפעול של מסגרות מגורים ייחודיות
ומטרתה מתן שירותי הפעלת מסגרות על רצף השיקום למשרד הבריאות ,משרד התמ"ת,
משרד הביטחון ומשרד הרווחה.
הקבוצה פועלת בפריסה ארצית החל מחיפה בצפון ועד באר שבע בדרום כולל ירושלים.
כיום פועלים מגוון רחב של הוסטלים העובדים בשיתוף עם משרד הרווחה בתחומי אגף השיקום,
השירות לילד ונוער ושירות מבחן למבוגרים.

משרות מוצעות
•להוסטל טיפולי פוסט אשפוזי באשדוד ,לאנשים עם בעיות התנהגות והפרעות נפשיות על רקע
פגיעה אורגאנית דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת למשרה מלאה .עבודה בצוות רב מקצועי וכוללת
טיפול פרטני וקבוצתי ,קייס מנג'מנט ,בניית תכניות טיפול והדרכת הצוות .עבודה מאתגרת ומספקת
למתאימים .הדרכה ניתנת במקום.
•למסגרת חדשה וייחודית באשדוד ,הנותנת מענה לאנשים מבוגרים עם בעיות התנהגות והפרעות
נפשיות המלווים בנכות פיזית קלה דרושים מדריכים לעבודה במשמרות .העבודה ברובה הינה
בהדרכה שיקומית הדורשת ליווי הדיירים לאורך משימות היומיום .עזרה בשמירה על השגרה היומית
וצליחת משימות היומיום .חלק מהעבודה הינה בעזרה ברחצה והלבשה בלבד .הדרכה ניתנת במקום.
עבודה מתאימה לסטודנטים וכוללת משמרות צהריים ,לילה ,שישי שבת.
•להוסטל טיפולי פוסט אשפוזי באשדוד ,לאנשים עם בעיות התנהגות והפרעות נפשיות על רקע
פגיעה אורגאנית דרוש/ה אח/ות לחצי משרה .אחריות על רכישה וסידור בקלמר של הטיפול
התרופתי ,מתן טיפול ראשוני במסגרת במידת הצורך.
•להוסטל טיפולי פוסט אשפוזי באשדוד ,לאנשים עם בעיות התנהגות והפרעות נפשיות על רקע
פגיעה אורגאנית דרוש/ה מפעיל/ה לחוג/טיפול בגינון טיפולי .רצוי הכשרה בנושא
•להוסטל טיפולי פוסט אשפוזי באשדוד ,לאנשים עם בעיות התנהגות והפרעות נפשיות על רקע
פגיעה אורגאנית דרושים מדריכים .עבודה במשמרות הכוללות משמרות צהריים ,לילה ושישי שבת.
הדרכה ניתנת במקום.
•להוסטל טיפולי פוסט אשפוזי באשקלון ,לאנשים עם בעיות התנהגות והפרעות נפשיות על רקע
פגיעה אורגאנית דרושים מדריכים .עבודה במשמרות הכוללות משמרות צהריים ,לילה ושישי שבת.
הדרכה ניתנת במקום.
•לפנימייה טיפולית פוסט אשפוזית באשקלון ,לנערות עם בעיות התנהגות והפרעות נפשיות דרושות
מדריכות לעבודה במשמרות .כולל משמרות לילה ושישי שבת.

יצירת קשר

מאיה קופרשטיין – רכזת קבוצת פרויקטים
maya@shikumpro.co.il
050-8455503
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בנק מזרחי טפחות ,קבוצה בנקאית שהתאחדה בשנת  ,2005עם מיזוגם של בנק מזרחי עם בנק טפחות.
מזרחי טפחות הוכתר ,לא מכבר ,כבנק השנה בישראל ע"י שני מגזינים בין לאומיים
 Globelfinanceו.The banker -
הבנק הוא השלישי בגודלו במערכת הבנקאית בישראל .במזרחי טפחות אנו מאמינים שההון האנושי
הוא הגורם המרכזי להצלחה שלנו .לכן אנו מציעים לעובדים שלנו סביבת עבודה נעימה ותומכת,
קריירה מקצועית ומאתגרת ,אפשרויות קידום ,ביטחון כלכלי וסיפוק רב.
אצלנו כל עובד נקלט כעובד בנק מהיום הראשון!

משרות מוצעות
•משרת בנקאי טלפוני  -למרכזי הבנקאות והמכירות בלוד  /למרכז המשכנתאות בירושלים -
סטודנטים לתואר ראשון/שני ,עם שאיפה לעתיד בעולם הבנקאות.
•עבודה במשמרות  75% ,60%ו 100%-משרה  -למרכז הבנקאות בלוד יש הסעות מאזורים נרחבים.
שילחו קו"ח ל jobs-moked@umtb.co.il
•משרת טלר  -בוגרי תואר ראשון/שני ,עם שאיפה לעתיד בעולם הבנקאות.
עבודה במשרה מלאה .שילחו קו"ח ל jobs@umtb.co.il

יצירת קשר
www.mizrahi-tefahot.co.il
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קבוצת דנאל נוסדה בשנת  .1974החברה מציעה מגוון רחב של שירותים בתחומי הסיעוד,
התעסוקה והאוכלוסיות המיוחדות .החל משנת  1992דנאל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה.
החברה פרוסה בעשרות סניפים ,המעניקים שירות בכל רחבי הארץ.
דנאל סיעוד מעניקה מגוון רחב של שירותי סיעוד לעשרות אלפי לקוחות ,כגון :הביטוח הלאומי
ואזרחים פרטיים.
דנאל משאבי אנוש הינה מהחברות המובילות בתחום שירותי משאבי אנוש ומעניקה שירותים בתחומים
הבאים :שירותי העסקה ,גיוס והשמה ,השמת אקדמאים ובכירים לביוטק ,שילוב אנשים עם מוגבלות
בתעסוקה ,פרויקטים עתירי כח אדם ומיקור חוץ.
השכלה נדרשת:
בוגרי תואר ראשון או סטודנטים שנה ג' לקראת סיום לימודיהם בעבודה סוציאלית  /מדעי החברה /
משאבי אנוש /סיעוד.

משרות מוצעות
•עובד/ת סוציאלי/ת  -מיצוי זכויות של קשישים ,עבודת המשלבת שטח ומשרד.
•אח/ות מוסמכ/ת  -מיצוי זכויות של קשישים ,עבודת המשלבת שטח ומשרד.
•מנהל/ת סניף סיעוד  -ניהול יחידת רווח והפסד ,ניהול צוות עובדים וקשר עם הקהילה.
•רכז/ת גיוס והשמה  -ניהול תהליך גיוס למשרות בתחומים שונים ,ניהול תיקי לקוחות.
•רכז/ת השמה לביוטק  -גיוס אקדמאים לחברות פארמה וביוטק ,ניהול תיקי לקוחות.
•רכז/ת גיוס והשמה לאנשים עם מוגבלויות  -איתור לקוחות ומציאת עבודה לאנשים עם מוגבלות.
•רכז/ת אדמיניסטרציה שירות ומכירה בחטיבת הסיעוד  -מתן שירות לקשישים ומשפחותיהם,
מתן שירות פרונטאלי וטלפוני ,עבודה אדמיניסטרטיבית.
•מנהל/ת סניף משאבי אנוש  -ניהול יחידת רווח והפסד ,גיוס עובדים ,ניהול צוות רכזי גיוס והשמה.

יצירת קשר
hrsegel@edanel.co.il | 03-7564140

15

תבלוט  -תצליח!
תיאוריות זה חשוב אבל בלי ניסיון קשה מאוד למצוא עבודה.
'הדבר הבא' עוזרת לך לרכוש את הניסיון כבר במהלך הלימודים על ידי התמחות בארגון מוביל
ומאפשרת לך לצאת לעולם האמיתי עם יתרון יחסי.
איך זה עובד?
משתתפים בקורס הכנה לעולם התעסוקה,
מתחילים להתמחות בארגון מוביל ורוכשים ניסיון מעשי.

יצירת קשר
www.nextstep-interns.org.il
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המרכז לחינוך סייבר נוסד ע"י קרן רש"י ומשרד הביטחון ,בשותפות עם משרד ראש הממשלה,
מטה הסייבר הלאומי ומטה הסייבר הצבאי.
המרכז חרט על דגלו הובלת שינוי חברתי בישראל באמצעות חינוך למצוינות ,דרך לימודי סייבר
וטכנולוגיה.
במסגרת פעילות המרכז פועלות מספר תכניות סייבר לאומיות ,כגון" :מגשימים"" ,ניצנים" "גבהים",
להכשרת בני נוער בגילאי החטיבה והתיכון ,בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.
מטרתן של תכניות אלו היא ליצור מוביליות חברתית ,ולצייד את החניכים בידע מעשי ובארגז כלים
מגוון ,כך שיוכלו להשתלב ביחידות הטכנולוגיות בצה"ל ,באקדמיה ובתעשיית ההיי-טק.
פעילות המרכז מתפרשת על עשרות מוקדי לימוד ברחבי הארץ ,מתל חי בצפון ועד אילת בדרום.

משרות מוצעות
מחפשים אתגר אמיתי?! מצוינות טכנולוגית ושליחות חברתית ,בוא/י להוביל איתנו!
לתכנית "מגשימים" ו"ניצנים" תכניות מבית היוצר של משרד הביטחון וקרן רש"י העוסקת בהדרכת נוער
(י'-י"ב) במחשבים וסייבר דרושים/ות מדריכים/ות להדרכה טכנולוגית משמעותית.
ההדרכה במוקדים בפרדס חנה ובחדרה ,פעם בשבוע במשך שלוש שעות ומעניקה שכר מתגמל מאוד
למתאימים והיכרות מעמיקה עם תחום לימודיהם.
התפקיד כולל הדרכה טכנולוגית ,ליווי וחניכת קבוצות קטנות של תלמידים מצטיינים.
דרישות:

הגדרת משרה:

•יכולת הדרכה.
עבודה בשעות הערב והצהריים ויכולה להתאים
•ידע טכנולוגי רלוונטי ב / ++c/c-פייתון ,אסמבלי .מאוד לסטודנטים.
•יכולות בין אישיות גבוהות.
•יכולת עבודה בסביבה דינאמית וגמישה.

התחייבות לעבודה עד סוף שנת הלימודים
האקדמאית.

•גישה חינוכית וחברתית.
•ראש גדול ורצון להשפיע על בני נוער.

יצירת קשר
לשליחת קורות חיים:
lilachg@cyber.org.il
בציון משרת מדריכ/ה
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היחידה
שליחות חינוכית ציונית

היחידה לשליחות חינוכית ציונית היא מערך השליחות של הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית
העולמית .תפקיד השליח/ה הינו מאתגר וכולל עשייה ייחודית בניהול תהליכים ,קהילה ואנשים,
פיתוח והובלת תכניות חינוכיות לצד עבודה מול ארגונים בינלאומיים.
תפקיד השליח/ה דורש יכולת עבודה עצמאית בשטח ,יוזמה ויכולת לביצוע וניהול אירועים
ופרויקטים ,העברת פעילויות והרצאות ,הפקת תוכן חינוכי ,יצירת שיתופי פעולה ,הסברה ועוד.
השליחים השונים נמצאים בקו הראשון עם הקהילות ברחבי העולם ,ותפקידם להיות הקול והמקור
למתרחש בישראל .זהו תפקיד המקנה ניסיון רב ועם חזרתם לארץ שליחים רבים משתלבים בתפקידי
מפתח בחברה הישראלית.

משרות מוצעות
•דרושים/ות שליחים/ות למדינות דוברות שפות זרות
אנגלית/צרפתית/איטלקית/ספרדית/פורטוגזית/
גרמנית.
•אם את/ה צעיר/ה ,דובר/ת שפה זרה ופנוי/ה
לעבודה מיידית ,בוגר/ת תואר ראשון.
•אם הנך בעל/ת רקע חינוכי-ציוני והכרות עם העולם
היהודי.
הסוכנות היהודית והסתדרות הציונית העולמית מציעה לך:
שליחות בת שנה (עם אופציה להארכה) בחו"ל,
לעבודה בקרב צעירים בקהילה היהודית המקומית/
תנועות הנוער/קמפוסים.

יצירת קשר

למשלוח קורות חיים
Hayechida@wzo.org.il
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וול סטריט הוא בית הספר המוביל ללימוד אנגלית בישראל.
כיום פועלים  450מרכזים ללימודי אנגלית בעשרים ושבע מדינות בעולם ,ולומדים בהם יותר
מ 200,000-תלמידים בשנה .בישראל  11סניפים.
שיטת הלימוד החדשנית של וול סטריט משלבת תכני לימוד קלאסיים לצד חוויות מחיי היומיום
ומעולם העסקים בדגש על התאמת קורסי אנגלית לצרכיהם היחודיים של התלמידים.

משרות מוצעות
•וול סטריט מחפשת סטודנטים חייכנים ואסרטיביים לקידום מכירות ,שרוצים ללמוד אנגלית
על חשבוננו בזמן העבודה ולהתפתח .אנו מציעים שכר גבוה ,בונוסים גבוהים ותנאים גמישים
לסטודנטים.
דרישות :חיוך ,אסרטיביות ,כושר שכנוע ,רצון להרבה בונוסים ואהבה גדולה לדבר עם אנשים!

יצירת קשר
קורות חיים יש לשלוח לכתובת המייל
hrcv@wsi.co.il
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חברת טרגט קול מתמחה בניהול של מוקדים טלפוניים ,אנו מפעילים מס' סניפים ברחבי הארץ,
עבור חברות גדולות ומובילות במשק הישראלי.
שותפינו העסקיים הינם בין היתר :מכבי ,פרטנר ,איילון החברה לביטוח ,נס טכנולוגיות YES ,ועוד..
שני הסניפים הראשונים של החברה ,ממוקמים בדרום הארץ (שדרות ואשדוד) ובחברתנו מועסקים
כ 250עובדים מתוך תפיסה כי מעבר לשיקולים הכלכליים והעסקיים ,אנו מחויבים לתרום לתעסוקה
ולחיזוק הפריפריה בייחוד לאור המצב הביטחוני שפוקד את האזור בשנים האחרונות.
אנחנו מזמינים אתכם להיות חלק מצוות מנצח של חברה בצמיחה אדירה!

משרות מוצעות

מוקדי טרגט קול בשדרות :מכירות במוקד  ,012ניתן לעבוד  4משמרות בשבוע.
יש תקן אחד למשרת  14עד  4 20פעמים בשבוע.
מוקדי טרגט קול באשדוד :מכירות של פרטנר:
ניתן לעבוד  4משמרות בשבוע 9-16+יום שישי לסירוגין עד .13

יצירת קשר
מחלקת גיוס
natali@targetcall.co.il
054-3231080
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למגדל  3,400עובדים 2,700 ,סוכנים ומנהלי הסדרים ולמעלה מ 80-שנות ותק וניסיון.כחברה מובילה
במשק הישראלי מגדל רואה עצמה כבעלת תפקיד מרכזי לקיומה של חברה אנושית ,בריאה ויציבה.
אנו פועלים תוך שמירה על אמות מידה של אחריות ,שירות ,מקצועיות והוגנות.
אנו מזמינים אתכם להצטרף למשפחת מגדל וליהנות מתנאים מורחבים שאנו מעניקים לעובדינו
במסגרת ההסכם הקיבוצי.
עבודה מעניינת ומאתגרת ,השתלבויות במסלולי קידום ועתודות מקצועיות ,קליטה כעובדי חברה
מהיום הראשון ,פעילויות גיבוש ,תרבות ורווחה.

משרות מוצעות
•אנו מציעים לסטודנטים משרות שירות לקוחות ובק אופיס בסניפנו החדש באשקלון.

יצירת קשר
giyusn@migdal.co.il
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 Manpowerישראל ,הפועלת מאז שנת  ,1968נמצאת בבעלותה המלאה של  Manpowerהעולמית.
בזכות הידע הרב ,המשאבים והכלים החדשניים ,ובזכות שנים של התמחות ,התמקצעות וטוויית
קשרים בשוק המקומי ,משכילה  Manpowerלהתמודד בהצלחה עם תנאי התעסוקה המשתנים בארץ זה
כמה עשורים ברציפות .ל Manpower-סל מוצרים רחב וחדשני העומד לרשות לקוחותיה,
הכולל פתרונות להשמה קבועה ,תעסוקה גמישה ,השמת בכירים ,שירותי ניהול ויעוץ קריירה,
 ,Outsourcingניהול פרויקטים ו.Outplacement-
כחברה מובילה בשוק התעסוקה ,הרואה בהון האנושי את הבסיס לקיומה ,חרטה  Manpowerעל דגלה
ערכים של כבוד ,אמון ויחס הוגן כלפי עובדיה ולקוחותיה ,מבית ומחוץ.
החברה מחויבת לקוד אתי גלובלי ומקפידה על כללים של שיתוף ,שקיפות וחדשנות.

משרות מוצעות
•מסלול הכשרתי לשיווק פנסיוני -חברת ביטוח גדולה ומובילה בתחום הפנסיוני ,מגייסת מנהל/ת תיק
לקוחות במסלול הכשרה לתפקיד המשווק הפנסיוני.
•מפיק/מפיקת פוליסות  -הפקת פוליסות חדשות ,שינוי בפוליסות קיימות ,חידושים ,עדכון.
•נציג/ת שירות בתחום ביטוחי חיים -מענה טלפוני ללקוחות ,מתן מידע מקצועי,
מתן מידע על סטאטוס תביעות.
•רפרנט/ית גבייה למחלקת כספים -גביית חובות ,טיפול בהוראות קבע  ,כרטיסי אשראי,
קליטת תשלומים בצ׳קים והעברות בנקאיות ,טיפול בדוחות ,ייזום גבייה ,עמידה ביעדים.
•מסלק/ת תביעות לתחום הפנסיה  -ריכוז כלל התביעות התחום הפנסיה ,עבודה מול ממשקים פנים
ארגוניים.
•אחראי/ת תיק ביטוח פנסיוני  -בק אופיס בתחום הפנסיוני ,הכשרה מקצועית לתפקיד אחראי/ת
תיק לקוחות ,תפעול פוליסות של לקוחות החברה ,קשר רציף עם אנשי הקשר וחברות הביטוח.

יצירת קשר

טלפון 03-5662442
נייד 052-58209777
nofitb@manpower.co.il
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מעון צופיה הינו מרכז להתערבות במשבר ,המהווה מסגרת התערבות ראשונית לנערות המצויות
במצבי סיכון ומצוקה אקוטיים .המעון משמש מסגרת טיפולית המשלבת תכנים לימודיים ,חינוכיים
ומקצועיים לצד תרפיה פרטנית וקבוצתית .משך השהות במעון הנו לטווח קצר ,ומחייב שהות מתוקף
צו חוק הנוער.
בצופיה שני מרחבים ,מרחב המוגן-נעול ,בו יש שתי קבוצות ,ומרחב "קידום" בו יש שלוש קבוצות .שני
המרחבים משמשים כרצף בשלבי ההתערבות הטיפולית ומאפשרים מעברים בינהם בהתאם לצרכי
הנערה ולתהליך הטיפול.
אנחנו מחפשים את אותם אנשים מיוחדים ,שיוכלו להוות דוגמא אישית ,שיהוו דמויות משמעותיות
וחיוביות בחיי הנערות וכן יעסקו בליווי סדר היום של הקבוצה ,בהעברת פעילות ומילוי מטלות
הקבוצה ,וידאגו לרווחתן של הנערות.
המדריכים במעון מועסקים ע"י עמותת ענב אשר מעניקה בית לכ 400-בני נוער וצעירים בסיכון.
העמותה מהווה את חוד החנית במתן כלים
חינוכיים -טיפוליים לבני נוער וצעירים שנמצאים בקצה הרצף .החתירה למצוינות ,חדשנות ויצירתיות
בטיפול פרטני הם רק חלק מאבני היסוד שמובילים את העמותה להיות ייחודית בתחומה .ענב חרטה
על דגלה לאפשר לבני הנוער הזדמנות לצמיחה ,בחירה במסלול חיים אחר וצוהר לתקווה.

משרות מוצעות
אנו מחפשים מדריכים

יצירת קשר
ניתן לשלוח קורות חיים ל asafa@molsa.gov.il
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משאבי אנוש
קבוצת  ORSנוסדה בשנת  1980ע"י גבריאל סבג ז"ל  ,והיא בין החברות המובילות בארץ בתחומי המיון,
הגיוס ,ההשמה וההעסקה של עובדים קבועים וזמניים .החברה פועלת בקשת רחבה של מקצועות
ומגזרים ובפריסה ארצית של  19אזורי פעילות ORS .מצטיינת ברמה גבוהה של מקצועיות ,דיסקרטיות
ושירות ללא דופי .עם לקוחותיה נמנים :חברות תקשורת ושירותים ,בנקים וחברות פיננסיות,
חברות היי-טק וחברות מהמגזר התעשייתי ,מוסדות ציבור ועוד .סל המוצרים הרחב של החברה
מספק מענה גמיש ומותאם אישית לדרישותיהם וצרכיהם של המעסיקים ,ובכלל זה שירותי גיוס,
מיון ,מרכזי הערכה ,השמה ,העסקה ,מיקור חוץ ,מרכזי גיוס והערכת עובדים לרבות  out-sourcingמלא
של כל תהליכי המיון והגיוס ,הדרכה וניהול פרוייקטים.

משרות מוצעות
•בנקאות
•שירות ומכירה
•בנקאות טלפונית
•השגחה בבחינות
•אדמיניסטרציה
•בק אופיס

יצירת קשר

טלפון08-6281205 :
מייל למשלוח קו״חsivan@ors.co.il :
יש לציין שקו״ח נשלחו בעקבות יריד התעסוקה
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משרות מוצעות
•סיירים
•לוחמי יס״מ
•בלשים
•חוקרים (עדיפות לדוברי ערבית)
•סיירי שיטור עירוני
•סיירי תנועה
•חוקרי זירה
•רכזי מודיעין
עבודה מאתגרת עם תחושת שליחות ,תנאי שכר מועדפים רק למשרתים במחוז ירושלים.
אפשרות גיוס למסלול קצונה מקוצר לקציני חי"ר מצהל /קציני מצ"ח.

יצירת קשר
Jerusalem-jobs@police.gov.il | 02-5391715
מענה טלפוני בין  9:00-15:00ימים א-ה
פקס02-5391338 :
חפשו אותנו בפייסבוק-גיוסים משטרת מחוז ירושלים
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למוקד  100של מחוז דרום דרושים סטודנטים,
תיאור התפקיד :מרכז השליטה של מחוז דרום (מוקד  )100מגייס סטודנטים בשנת הלימודים הראשונה
(או תחילת שנת הלימודים השנייה) לתואר ראשון או תואר שני.
סביבת עבודה דינמית וצעירה ,משמרות מותאמות לצורכי לימודכם ,תנאים סוציאליים ושירות
מעולים ,עד  120שעות חודשיות  ,שכר אטרקטיבי.
מטרת השירות במוקד היא לתת מענה מהיר ומקצועי לפניות אזרחי מדינת ישראל באירועי חירום
שונים.
דרישות התפקיד :לימודים לתואר מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
הגיוס על תנאי עמידה בדרישות הבסיסיות ומעבר בהצלחה של הליך המיון לגיוס משטרת ישראל.
להגשת מועמדות :פקס ,08-9781487 -טלפון( 08-6468947-ניסים)

משרות מוצעות
משרת מוקדן במוקד  100של מחוז דרום

יצירת קשר
פקס ,08-9781487 -טלפון( 08-6468947-ניסים)
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תכנית צוערי שהם הינה תכנית ייחודית ויוקרתית המהווה חלק מתכנית לאומית רחבה שמטרתה לגייס
מועמדים איכותיים לשירות הציבורי.
התכנית מקנה לסטודנט אפשרות לשלב בין לימודי תואר ראשון וגיוס למשטרת ישראל במסלול ייחודי
לקצונה.
התכנית בת שלוש וחצי שנות הכשרה ,כוללת הכשרה משטרתית תאורטית ומעשית ,עבודה בתפקידי
שטח בתחנות המשטרה בסיור ובחקירות ,ויציאה לקורס קצינים.
לתכנית יתקבלו מועמדים שההון האנושי שלהם משלב מצוינות אקדמית ,יכולת מנהיגות פיקודית
וקהילתית ותחושת שליחות ציבורית.
למועמדים שיתקבלו מובטח שכר של שוטר במשרה מלאה תמורת  2ימי עבודה בשבוע בלבד,
מלגת לימודים מלאה ,סיוע בשכר דירה והטבות סוציאליות נוספות.
השכלה נדרשת:
סטודנטים מצטיינים בשנים א' או ב' לתואר ראשון.
ממוצע ציונים באקדמיה (מוסד המוכר ע''י המל''ג)  85 -ומעלה.

משרות מוצעות
•תפקידי קצונה בתחנות ,בסיור ובחקירות.

יצירת קשר
shoham@police.gov.il
 Facebookצוערי שהם
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מתן שירותי בריאות וסיעוד מתקדמים הוקמה ב - 1987והחלה את דרכה עם סניף אחד קטן וחזון גדול
אשר הובילו אותה להיות החברה הפרטית הוותיקה והמנוסה בישראל .למתן שירותי סיעוד וטיפול
בבית לקשישים ולחולים ברחבי הארץ.
החברה הוקמה על ידי יו"ר החברה בפועל ,גב' רינה רמות ,בעלת תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית
וניסיון עשיר בתחום האקדמי ובתחומי ארגון וניהול מערכות קהילתיות גדולות.
כיום החברה בעלת כ 20 -סניפים הפרוסים ברחבי הארץ והיא פועלת במרץ ומסירות בתחומים
מגוונים של שירותי רווחה ובריאות תוך כדי שיתוף פעולה עם ארגונים ממשלתיים ,עירוניים וציבוריים.
בין תחומי הפעילות:
שירותי מטפלים בבית (ישראלים וזרים).
טיפול בחולי אלצהיימר ומחלות דומות.
השגחה פרטית בבתי חולים  24שעות ביממה.
ייעוץ והתאמה לבתי אבות.
ניהול רשת בתי דיור מוגן.
שירותי חונכות מקצועי.
הפעלת משפחתון לקשישים כמסגרת בית אבות.
שירותי רופאים ,פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים לשב"ס.

משרות מוצעות
•מטפלים/ות בקשישים/ות בביתם.
•חונכים/ות לעבודה שיקומית באשקלון.
•חונכים/ות לעבודה עם ילדים ובני נוער.
•עובד/ת סוציאלי/ת.
•אח/ות מוסמכ/ת.
•גרונטולוג/ית לסניפים ברחבי הארץ.

יצירת קשר
אילונה רכזת משאבי אנוש 08-6206788
ilona@matan-il.com
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חברת  – SIHנוסדה בישראל ע"י צוות רב-תחומי המורכב מבכירים יוצאי שרות הביטחון הכללי,
המוסד ומיחידות נבחרות שונות בצה"ל SIH .מאגדת בתוכה קבוצה איכותית ביותר של מקצוענים,
בעלי ניסיון ייחודי בהערכה ,תכנון וביצוע של תכניות בתחום האבטחה ,המודיעין וההגנה.

משרות מוצעות
•סורק בטחון
יחידת הסורקים בנתב"ג -מהווה חלק מרכזי במערך האבטחה בנמל התעופה בן גוריון ,יחידה הכפופה
לחטיבת הביטחון בנתב"ג .בין יתר תפקידיה אחראית על זיהוי ואיתור מפגעים פוטנציאלים טרם
כניסתם לשטח השדה והטרמינל ואיתור אמל"ח/מטענים בשטח הטרמינל.
עוסקת בסינון הולכי רגל וכלי רכב ,מבצעת סריקות במטרה לאתר חפצים חשודים.
עובדת בצמוד עם אבטחה חמורה ויחידות נוספות .מתגברת את כל אירועי החירום המופעלים בנתב"ג.
העבודה ביחידת הסורקים דינמית ,דורשת אחריות ,עבודה בצוות ,פועלת על פי הקוד האתי מתוך
מחויבות ורצון לתרום לביטחון המדינה.
תנאי העסקה ,דרישות לתפקיד סורק בטחוני :ביחידת הסורקים תהנה מעבודה בסביבה צעירה,
ללא מדדי כושר ,הסעות הלוך וחזור ,ארוחות ,מענקי התמדה ,ימי כיף וקרן השתלמות.
דרישות התפקיד
•שירות צבאי חובה.
• 12שנות לימוד/תעודת בגרות.
•ידיעת השפה העברית.
•אנגלית ברמת שיחה-חובה.
•היעדר עיוורון צבעים.
•זמינות לעבודה במשמרות  24/7כולל סופ"ש (מתאים גם לשומרי מסורת)
•התחייבות ל 12-חודשי עבודה ,הליך גיוס ומיון ומעבר קורס ייעודי.
•מגורים מהאיזורים הבאים :אשדוד ,גן יבנה ,ראשל"צ ,רחובות ,לוד ,רמלה ,באר יעקב ,נס ציונה,
בת ים ,חולון ,מודיעין ,שוהם ,ראש העין ,פ"ת ,ר"ג ,גבעתיים ,תל אביב ,אשקלון ,רעננה ,כפ"ס ,נתניה,
הרצליה ,יבנה.

יצירת קשר

לשליחת קורות חיים וקבלת פרטים:
din@sih1.com | 052-5888615
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"אחריי!" הנה עמותה חינוכית חברתית ,הפועלת ברחבי הארץ במטרה להצמיח מנהיגות צעירה ולעודד
מעורבות חברתית ,בקרב בני נוער וצעירים הנמצאים בצומת הדרכים האחרון בו ניתן להשפיע על
עתידם באמצעות חינוך.
מדי שנה ,חברים בתנועה כ 6,000 -בני נוער אשר משתתפים בכ 305-מסגרות פעילות בתוכניות הכנה
לשירות משמעותי בצה"ל ,הכנה לבגרות ,תכנית שטח וסיירות ,שנת שירות ,מכינה קדם צבאית וארגון
בוגרים המלווה למעלה מעשרים אלף בוגרים במהלך השירות הצבאי ואחריו.

משרות מוצעות
•סיירים

יצירת קשר
www.aharai.org.il
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כפר 'רוח מדבר פארמאדום' הינו ישוב במועצה האזורית רמת הנגב ומשמש ככפר שיקומי לאוכלוסיות
קצה .הכפר שואף לרמת מקצועיות גבוהה ,למתן מגוון של שירותים ,תכניות ,פעילויות ומענים מקיפים
למניפת הצרכים של המטופל ,כל זאת בתנאי מגורים בסטנדרט גבוה ,בסביבה מדברית שקטה ונעימה.
בכפר פועלות  6מסגרות פנימייתיות:
•  3מסגרות עבור בני נוער בקצה הרצף ,אחת מהן לנערות( .סה"כ  64בני נוער).
•  3מסגרות עבור צעירים ובוגרים ,נשים וגברים ,המכורים לחומרים פסיכואקטיביים.
וכן ,שלוחת הוסטל נוספת בבאר שבע (סה"כ  76מטופלים).
בכל אחת מהמסגרות צוות מקצועי וכולל עו"סים ,מורים ,מטפלים ,פסיכיאטרים ,מדריכים,
אימהות בית ואנשי מנהלה.
הכפר מופעל ע"י עמותת יחדיו במימון משרד הרווחה ,אגף תקון ,ומפוקח על ידו ועל ידיו משרד
הבריאות .כמו כן נתמך הכפר ע"י קרן רש"י ,ארגון פארמאדום ותורמים נוספים.

משרות מוצעות
•מדריכים/ות ,עו"ס ,קהילת בוגרים/ות  -לטיפול בהתמכרויות.
•מדריכים/ות ,רכז/ת ,עו"ס למסגרת 'שקד'  -פנימייה לבני נוער במצבי סיכון.
•מדריכים/ות למסגרת 'שיטה'  -חלופת מעצר לנערים במצבי סיכון.
•מדריכים/ות ,עו"ס ,רכז/ת למסגרת 'רותם'  -חלופת מעצר לנערות במצבי סיכון.

יצירת קשר

טלפון08-6508000 -
פקס08-6508009 -
מיילshlomib@yachdav.org.il -
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חברת עתיד בישום הינה חברת השמה בפריסה ארצית המגייסת למגוון תחומים.
אנו מציעים לסטודנטים ולאקדמאים משרות בארגונים הגדולים והמובילים במשק.
סניף פיננסים עוסק בגיוס שוטף לארגונים הגדולים במשק בתחום :הבנקאות ,ביטוח ,שוק ההון,
אשראי ועוד.
המשרות מתאימות לכלל הסטודנטים והבוגרים ומציעות הכשרה מלאה על חשבון החברה.
אנו בעתיד בישום מציעים ליווי צמוד לכל מועמד ,הדרכה והכנה מקיפה לתהליכי הקבלה לעבודה.
מגוון הארגונים עימם אנו עובדים מציעים קליטה ישירה לארגון .
אנחנו נשמח לקבל את קורות החיים שלכם וללוות אתכם בתהליך הקבלה לעבודה מרגע שליחת קורות
החיים ועד החתימה המוצלחת על חוזה ההעסקה.

משרות מוצעות
•בנקאים/ות טלפוני למרכז בנקאות  -רלוונטי לסטודנטים ולבוגרים.
•נציגי/ות שירות לקוחות לחברת ביטוח באשקלון  -רלוונטי לבוגרים ולסטודנטים הזמינים למשרה
מלאה בלבד.
•רפרנטים/ות בתחום התפעול והבק אופיס לחברת ביטוח  -מתאים לבוגרי תואר.

יצירת קשר
נא להעביר קורות חיים למייל:
chenf@atidbyisum.co.il
oranit.y@atidbyisum.co.il
או בטלפון 073-7069314
073-7069311
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הפניקס ,אחת מחברות הביטוח המובילות והוותיקות בארץ ,נוסדה בשנת  1949הינה חלק מקבוצת
הפניקס המנהלת נכסים בסך  160מיליארד  ₪בפעילות בתחומים הבאים  -ביטוח (כללי ,בריאות
וחיים) ,השקעות ,פיננסים ועוד.
אנו בהפניקס ,מאמינים כי ההון האנושי הוא המפתח להצלחת החברה ומשקיעים רבות בטיפוח
העובדים והסוכנים .אנו גאים בעובדה שרבים מעובדינו התקדמו במהלך השנים לתפקידי מפתח
בחברה.
כחברה שטובת העובד היא בראש מעייניה והיא מתייחסת אליו כאל חלק ממשפחה גדולה ,הנהגנו
מדיניות רווחה המציעה לעובדים פעילות מגוונת מעבר לשגרת העבודה ,וכן חרטנו על דגלנו את נושא
התרומה לקהילה ,תוך רתימת העובדים לפעילויות אלה.
כשזה חשוב לך ,זה חשוב לנו ,הפניקס...
הקריירה שלך מתחילה עכשיו!
"הפניקס" פותחת את שעריה לדור העתיד בעולם הביטוח

משרות מוצעות
•דרושים מנהלי תיקי לקוחות.

•אנו בהפניקס מעניקים הכשרה ייחודית וליווי מקצועי להוצאת רשיון משווק פנסיוני
התפקיד כולל :שיווק ומכירות מוצרי ביטוח וניהול קשר שוטף עם הלקוחות.
דרישות התפקיד :בעלי/ות תואר ראשון בתחומים :כלכלה ,מנהל עסקים ,חשבונאות ,בנקאות ושוק ההון
 -חובה! ,ניסיון במכירות  -חובה! נסיון מעולם הביטוח  -יתרון משמעותי.

יצירת קשר
קו"ח ניתן לשלוח לeinaty1@fnx.co.il -
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קישורית שירותי קול סנטר בע"מ הוקמה בשנת  1993ופיתחה את ענף המענה הטלפוני האנושי
בישראל .כיום" ,קישורית" הינה החברה הגדולה והמובילה בתחום זה .החברה מעסיקה כ 300-עובדים
בשני אתרים בישראל וביום נתון עוברות דרך המוקד כ 25,000-שיחות נכנסות בממוצע.
"קישורית" משרתת למעלה מ 3,000-עסקים ומוסדות במגוון רחב של תחומים במשק וביניהם 200
החברות המובילות במשק.

משרות מוצעות
•נציג שירות לקוחות
דרישות התפקיד :כושר ביטוי ותודעת שירות גבוהה
מינימום  4משמרות בשבוע
העבודה מתבצעת מהסניף באשקלון
דובר שפות נוספות  -יתרון
•נציגי מכירות
דרישות התפקיד :כושר ביטוי וניהול יכולת משא ומתן
יצירתיות ויוזמה
יכולת עמידה ביעדים
העבודה מתבצעת מהסניף באשקלון
מינימום  4משמרות בשבוע

יצירת קשר
טלפון  | 03-5774040פקס 03-6182999
jobs@kishurit.co.il
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חברת  Carlsberg IBBLהיא חברת מזון המייצרת ומשווקת בירה ומיצים.
החברה הינה חלק מקבוצת  ,CBC GROUPהחברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ .
 Carlsberg IBBLהינה חברה שהיא בית של מותגים .השם  )International Beer Breweries ltd) IBBLמהווה
במה לכלל המותגים שלנו .הצבע האפור של  IBBLמסמל חוסן ויציבות ונותן מקום לצבעוניות והעוצמה
של המותגים שלנו .למרות השוני בין המותגים שלנו ,אנו מאמינים כי כל אחד ואחד ,בכל תפקיד ודרג,
הוא חלק משרשרת הטעם ולכל אחד קיימת תרומה משמעותית בדרך להצלחת החברה.
הערכים שלנו ,מקצוענות ,יצירתיות ,הישגיות ויחד ,מנחים אותנו ועל-פיהם אנו פועלים.
אנו מאמינים כי כל אחד ואחד מאיתנו ,בכל תפקיד ודרג ,הוא חלק משרשרת הטעם ולכל אחד קיימת
תרומה שמעותית בדרך להצלחת החברה.

משרות מוצעות
•חשמלאים/ות
•מכונאים/ות
•טכנאים/ות
•טכנולוגים/ות
•מפעלי מכונות

יצירת קשר
ניתן להגיש מועמדות ישירות באתר הבית שלנוwww.carlsberg.co.il :
או באמצעות :דוא"ל jobs@carlsberg.co.il
טלפון08-6740740 :
פקס08-6740836 :
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שירות בתי הסוהר הינו ארגון כליאה לאומי ,ארגון ביטחוני בעל ייעוד חברתי המשתייך למערכת
אכיפת החוק.
תפקידו החזקת אסירים ועצורים במשמורת בטוחה ונאותה ,תוך שמירה על כבודם ,מילוי צרכיהם
הבסיסיים והקניית כלים מתקנים ,על מנת לשפר את יכולתם להיקלט בחברה עם שחרורם.
בשב"ס  32מתקני כליאה ,כ 24,000-אסירים וכ 9000 -סוהרים וקצינים בתפקידי ביטחון,
טיפול ותעסוקה ,חיילי חובה ויחידות מבצעיות.
הארגון דואג להכשרה וטיפוח הסגל במגוון רחב של הכשרות מקצועיות.

משרות מוצעות
•סטודנטים ובוגרי תארים בעבודה סוציאלית  /חינוך  /הוראה  /מערכות מידע  /מחשבים /
מהנדסי חשמל  /רישיון חשמלאי ראשי.

יצירת קשר
דורית חיו ,קצינת איתור לשכת גיוס שב"ס,
 ,08-9773700שלוחה dorith@ips.gov.il ,4

36

שירות הביטחון הכללי הוא ארגון ממלכתי המופקד על שמירת בטחון המדינה ,מוסדותיה ומשטרה
הדמוקרטי מפני איומי טרור ,ריגול ,חתרנות ,חבלה וחשיפת סודות המדינה.
שירות הביטחון הכללי ,מציע מסלולי קריירה ייחודיים ומשמעותיים בלב העשייה הביטחונית
הישראלית ,בתחומי מודיעין ,מבצעים ,אבטחה ,טכנולוגיה וסייבר (הגנה ותקיפה) ,ומזמין אתכם
להצטרף לשורותיו.
מובטחת קריירה מרתקת הכוללת אפשרויות קידום ,ביטחון תעסוקתי ,תנאי שכר הולמים ומעטפת
רווחה רחבה .שירות הביטחון הכללי מזמין אותך להצטרף לשורותיו !

משרות מוצעות

להתרשמות ממגוון התפקידים מומלץ להגיע לביתן שלנו או להכנס לאתר האינטרנט שלנו

יצירת קשר
 www.shabak.gov.ilמסלולי קריירה
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תנועת הצופים העבריים בישראל

ע"ר

תנועת הצופים העבריים היא תנועת הנוער הראשונה והגדולה בישראל ,אשר מובילה את העשייה
המרכזית של החינוך הא-פורמאלי ,מאגדת למעלה מ 85,000 -בני הנוער בכ 220 -שבטים ,תוך הובלת
תרבות ציונית אקטיבית .כציר מרכזי לפעילויות בני נוער ,תומכת התנועה בעמידה באתגרים הלאומיים
בפניהם ניצבת המדינה כולה .בכל מקום בו אנו מזהים אתגר חברתי או ציוני אנו יוזמים פעילויות
המספקות מתן מענה חברתי מקצועי.
היום אנו ממוקדים בבניית שבטים קהילתיים ,בחיזוק הפריפריות ,בשמירת הזיקה היהודית-ישראלית
בתפוצות (תוכנית צופי צבר עולמי) ובשילוב אוכלוסיות מיוחדות (כגון נוער בסיכון ,צופי צמי"ד וצופי
שב"א) בהוויה הישראלית.

משרות מוצעות
•מרכז/ת הדרכה בשבט (תפקיד חינוכי -ניהולי).
•מרכז/ת לוגיסטיקה בשבט (תפקיד ניהולי -חינוכי).
•מדריכי שכבה ונוער -משרה חלקית ,עד . 25%
•תפקידים זמניים לטיולים.

יצירת קשר
כתובת מייל לשליחת קורות חיים
jobs@zofim.org.il
www.zofim.org.il
03-6303602/3
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תקשוב הוקמה ב1996 -כחברת, Call center
וכיום היא חברת התקשורת המובילה בישראל.
המובילות מתבטאת בהקיפי הפעילות המרשימים ,בסטנדרט העבודה הגבוה ובפריצות הדרך
שמחוללת בענף.
תקשוב ,החברה המובילה בישראל ,בניהול מרכזי שירות ומכירה במיקור חוץ ,מחוללת את מהפכת
מוקדי השירות והמכירה.
לתקשוב  21סניפים בפריסה ארצית | כ 3,500 -עמדות שירות ומכירה | כ 5,500 -עובדים | כ 4 -מיליון
שיחות בחודש | למעלה מ 500,000 -שיחות שירות ומכירה ביום | זכיה בתקן האיכות הבינלאומי
.ISO 9001

משרות מוצעות

•מוקד טלמיטנג ויזה כ.א.ל  -תיאום פגישות עם סוכן מכירות בשטח באשדוד.
•מוקד כלמוביל -תיאום פגישות עם סוכן מכירות מיצובישי ויונדאי (מוקד מכירה)
•טרגט  -מוקד שירות לקוחות למגוון לקוחות.
•הוט  -מוקד שירות לקוחות ללקוחות החברה.
•מכבידנט  -מוקד שירות לקוחות זימון תורים לרפואת שיניים פציינטים קופ"ח מכבי.
•מכבי מידע  -מוקד שירות לקוחות זימון תורים פציינטים קופ"ח מכבי ומתן מידע על ביטוחי
מכבי.

יצירת קשר
shiranve@tikshoov.co.il
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לימודים לתואר ראשון
פסיכולוגיה  //עבודה סוציאלית  //כלכלה וחשבונאות
קרימינולוגיה  //בריאות הציבור  //סיעוד
תזונה  //כלכלה ולוגיסטיקה  //תיירות
כלכלה ובנקאות  //הסבה לעבודה סוציאלית
כלכלה וניהול  //סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
פוליטיקה וממשל  //לימודי ארץ ישראל
לימודים רב תחומיים במדעי החברה :חינוך,
משאבי אנוש ,מנהל עסקים  //מדעי המחשב
לימודים לתואר שני
עבודה סוציאלית  //קרימינולוגיה
כלכלה יישומית
מכינות קדם אקדמיות

הפקה :מעוזים ייזום והפקה
עיצוב :סטודיו טרמיקא

ביה״ס להנדסאים

לפרטים
*9990

4

יריד התעסוקה באקדמית אשקלון

