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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.

ביריד התעסוקה לסטודנטים ובוגרים שיתקיים השנה עמלנו עבורכם על גיוס מעסיקים בתחומים שונים ומגוונים, אשר יציעו 
ורלוונטיות להציע לסטודנטים  . החברות שהגיעו לכאן כאלה שיש להן משרות אקטואליות  ואיכותיות  לכם משרות רבות 
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 
בין המכללה למאות רבות של מעסיקים  ליצירת קשרי תעשייה  במשך השנה במכללה הם פרי עמל של עבודה מאומצת 

גדולים במשק הישראלי.

הנהלת המכללה תמשיך ללוות אתכם ולסייע בקידומכם ומאחלת לכם הצלחה רבה בכל אשר תפנו.

ברוכים הבאים ליריד התעסוקה של המכללה האקדמית אשקלון
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פרופ' שלמה גרוסמן,
נשיא המכללה האקדמית 

אשקלון

ד״ר פינחס חליוה,
מנכ״ל המכללה האקדמית 

אשקלון



תעסוקתיות  הזדמנויות  לחשוף  למטרה  לו  שם  במכללה,  הממוקם  במכללה  תעשייה  וקשרי  תעסוקתית  להכוונה  המרכז 
יריד תעסוקה  והן לבוגרי המכללה והכוונתם למקורות תעסוקה. כמו כן, המרכז מתאם ומארגן מידי שנה  הן לסטודנטים 
שנתי גדול בהשתתפות מעסיקים מהגדולים במשק הישראלי, ימי "זרקור" בהשתתפות מעסיקים  וחברות. המרכז להכוונה 
תעסוקתית פועל בהתמדה ליצירת קשרי תעשייה בין המכללה לבין המעסיקים הגדולים , התמדה רצופה זו  בקשרים עם 
וכן מסייעת בהפניית סטודנטים להתמחויות השונות  גדולים מביאה לחשיפת הזדמנויות תעסוקתיות  מפעלים ומעסיקים 

בעבודה.

יריד התעסוקה השנתי מאז הקמתו של המרכז להכוונה תעסוקתית  מתקיים זו השנה החמישית ברציפות  ובשנה האחרונה 
בינם   , וכן השתתפו מעל 40 מעסיקים  מהמובילים במשק הישראלי  ובוגרי המכללה  כ-2000 סטודנטים  בו חלק   נטלו 
תעשיות ביטחוניות, אלת"א אשדוד,  בנקים, חברות ביטוח, הסוכנות היהודית, השירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל ועוד. 
מדיווחים  שקיבלנו מהמעסיקים שנטלו חלק ביריד התעסוקה מסתבר כי עשרות רבות של סטודנטים ובוגרים נקלטו בעבודה.

ידי מנחות מקצועיות  ייעוץ על  ניתן  יריד התעסוקה מופק זו השנה החמישית באמצעות חברה בעלת מוניטין ובמסגרתו 
בנושא  הכוון תעסוקתי, חיפוש עבודה , הכנה לריאיון עבודה וכתיבת קורות חיים גם לאוכלוסייה מהחברה הערבית הלומדת 
במכללה. הנהלת המכללה מעודדת פעילות ענפה ביותר בתחום התעסוקה לסטודנטים ולבוגריה ובמשך השנה האחרונה 
התקיימו ימי עיון, סדנאות והרצאות  בנושא הכנה לעולם העבודה לסטודנטים ובוגרים בחוגים השונים כמו בחוגים, מדעי 

המחשב,  כלכלה, קרמינולוגיה, בית הספר לעבודה סוציאלית ועוד. המגמה בעתיד להרחיב נושא זה בקרב חוגים נוספים.
המרכז מקיים זו שנה חמישית ברציפות  ימי "זרקור" אשר במסגרתם נפגשים סטודנטים ובוגרים ישירות מול המעסיק הישיר 

ומגישים קורות חיים כשלב מוקדם לפני ראיון עבודה.  

שולבו  במסגרתו  הבא"  "הדבר  בשם  חדשני  פרויקט  השנה  פעל  תעסוקתית,  להכוונה  במרכז  הפעילות  הרחבת  במסגרת 
סטודנטים בשנה א' כמתמחים במקומות עבודה מותאמים לחוגי הלימוד של הסטודנטים. הנהלת המכללה רכשה לפני מס' 
ידי חברה בעלת  שנים מערכת לחיפוש משרות  מתקדמת ביותר לחיפוש משרות פנויות בשם "אקדמי" אשר פותחה על 
מוניטין, במיוחד  עבור סטודנטים ובוגרי המכללה. המערכת יעילה ומאפשרת כלים ניהוליים בתהליך ההתאמה, המיון והגיוס 

המקצועיים. המערכת הינה ידידותית ודיסקרטית לבוגרים, לסטודנטים ולמעסיקים.
כל מה שנדרש מכל מי  שמחפש משרות סטודנט או משרות קבועות הוא להיכנס להכוונה תעסוקתית באתר המכללה  ומשם 

הדרך יעילה ומהירה למציאת משרות מתאימות לכל דורש.

לייעוץ והכוונה ניתן לפנות למרכז להכוונה התעסוקתית וקשרי תעשייה
tzion@aac.ac.il :לתיאום פגישת ייעוץ והכוונה טלפון: 08-6789506  מייל

המרכז להכוונה תעסוקתית וקשרי תעשיה

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

וקשרי תעשייה
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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-7 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״.

קבוצות,  מנחת  בהצטיינות,  בר-אילן  מאוניברסיטת  ארגוני  בייעוץ  שני  ותואר  בפסיכולוגיה  ראשון  תואר  בוגרת 
מאמנת ומרצה בחוג לניהול במכללת הדסה בירושלים.

מומחית בשיווק עצמי והכנה לראיונות עבודה
לעבור  כיצד  בכירים  ועובדים  אקדמאים  מאמנת 
בהצלחה ראיונות עבודה, מכרזים ומרכזי הערכה. זאת 
ייחודי  מודל  על  המבוססת  פרקטית  שיטה  באמצעות 

לשיווק עצמי מנצח.

דליה סרויה
יעוץ והעשרה



<<<

המכללה  האקדמית אשקלון שמה לה למטרה להנגיש את הסטודנטים מהחברה הערבית 
באקדמית אשקלון לשוק העבודה הישראלי בכל ימות השנה.

    סדנאות להכוון תעסוקתי, כתיבת קורות חיים והכנה לראיון עבודה .
    ימי  "זרקור" במהלך השנה - מעסיקים מציעים משרות פנויות לסטודנטים . 

    ייעוץ והכוונה במרכז להכוונה תעסוקתית וקשרי תעשייה  במהלך השנה.
    משרות ייחודיות לסטודנטים מהחברה הערבית .

    ביתנים מיוחדים ביריד התעסוקה למעסיקים ויועצי תעסוקה לחברה הערבית.

לייעוץ  במהלך השנה ניתן לפנות למרכז להכוונה תעסוקתית וקשרי תעשייה במכללה 
tzion@aac.ac.il  :בניין 4   חדר 114.  לתיאום פגישה באמצעות המייל

הזדמנויות תעסוקה לסטודנטים מהחברה הערבית
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פרופיל החברה :
חברת ORS נוסדה בשנת 1980 והיא בין החברות המובילות בארץ בתחומי המיון, הגיוס, ההשמה וההעסקה של עובדים 
קבועים וזמניים. החברה פועלת בקשת רחבה של מקצועות ומגזרים ובפריסה ארצית של 10 אזורי פעילות לחברה ניסיון 

מוכח ורב שנים בניהול "מעגל חיים" שלם של המשאב האנושי עבור לקוחות מגוונים בכל הארץ. 

מיון  איתור,  המאפשרות  מתקדמות  טכנולוגיות  תשתיות  באמצעות  בישראל,  מהגדולים  מועמדים  מאגר  מנהלת  החברה 
והתאמה מדויקת של המועמד ללקוח. החברה מוסמכת לתקן איכות ISO 9001:2008 ומפעילה מחלקת או"ש לטיוב מתמיד 

של פרוייקטי התפעול, הגיוס והאיוש.

עובדים בקבוצת ORS: כ- 15,000 עובדים במהלך שנת עבודה
מועסקים בקבוצת ORS : כ - 200 אנשי סגל

מבקר/ת איכות << למפעל ייצרני גדול בתחום המזון דרוש/ה מבקר/ת איכות.
לעבודה ואחריות על קווי הייצור, כתיבת ויישום נהלי עבודה

מכונאי/ת אחזקה << למפעל משקאות מוביל דרוש/ה מכונאי/ת אחזקה בכיר/ה

טלרים/ות לבנק מוביל << לבנק מוביל באזור הדרום
דרוש/ה טלר/ית למשרה בהתניידות ועל פי קריאה.

אחראי/ת הזמנת חומר גלם << למפעל בדרום דרוש/ה אחראי/ת זימון חו״ג והכנה לייצור.
עבודה במשרה מלאה: ימים א'-ה' 8:00-17:00

נייד/ת בעל/ת רכב.

<< משרות מוצעות

פרטי התקשרות:
טלפון: 08-6281205
פקס: 08-6278958
sivan@ors.co.il :מייל לשליחת קורות חיים
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כלכלן/תמחירן
מנהל עבודה

מכונאי מכונות
תחזוקה מכאנית

הנדסאי איכות
הנדסאי אלקטרוניקה

הנדסאי בנין
הנדסאי חשמל
הנדסאי מכונות

הנדסאי תעשיה וניהול
הנדסאי תפ״י
ניהול ושיווק
רואה חשבון

מנהח״ש סוג 2-1-3

חשמלאי בכל הרמות
מהנדס כימיה

עובדת מעבדה
לבורנט/ית

B.A לוגיסטיקה
ממונה בטיחות

מהנדס הידרוטכניקה
מהנדס

מהנדס אלקטרוניקה
מהנדס בטיחות

מהנדס בניין
מהנדס הידראוליקה

מהנדס מכונות
מהנדס תעשיה וניהול

B. A. משאבי אנוש
פקידת משלוחים

מנהל מחסן ממוחשב
מכונאי תעשיה

מנהל עבודה
מנהל פרויקטים - חשמל

מנהל פרוייקטים
מנהל רכש/קניין

מנהל שיווק - פרסום
מנהל תפ״י

מנהל\ת יצוא יבוא
מנהלת תפעול

פרופיל החברה:
א. ר. שירותי כוח אדם, נוסדה בשנת 1988 )ומשנת 1992 כחברה בע"מ(. החברה הינה בעלת רישיון לפעול כקבלן כ"א בתוקף 
סמכות לחוק העסקת עובדים. לחברתנו למעלה מ 15 שנות וותק בתחום משאבי אנוש ונחשבת לאחת החברות הגדולות 

והמצליחות באשקלון והסביבה.

במשך השנים התמחתה החברה באיתור, גיוס , מיון והעסקת כ"א מקצועי בכיר ו/או בלתי מקצועי לכל מגוון המשרות ולפרקי 
זמן מוגדרים מראש. חברתנו ערוכה לתת ללקוחותיה את מיטב השירות ולעובדיה את ההטבות המגיעות על פי חוק.

החברה עונה לכל סוגי הדרישות החל מעובדים בכירים וכלה בתנודות עונתיות ובעובדים בלתי מקצועיים. כמו כן, בחברתנו 
מאגר נרחב שעובר הליך מיון קפדני. שמטרתו להבטיח התאמה מקסימאלית, השתלבות מהירה וקליטה אצל המזמין.

יתרונות רבים טמונים בשרותינו הן לעובד והן למעביד, עם דגש מיוחד על מתן שירות ברמה מקצועית גבוהה.

פרטי התקשרות:
nava9998@walla.com :מייל

<< משרות מוצעות
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פרופיל החברה:
ומדעים  אנגלית מתמטיקה  הליבה:  בבתי הספר השונים, במקצועות  חוגי העשרה  גלקסיה מספק  אור  מרכז 
לכיתות א-ו ,כמו כן נותן המרכז פעיליות העשרה במסגרות הקייטנות של משרד החינוך ומציע קייטנות בחופש 

הגדול ובחגים.

<< משרות מוצעות
נשמח לאמץ אל כוחותינו סטודנטים מתחום החינוך שיעבדו כמתרגלים במרכז הלמידה, וסטודנטים  שיוכלו 

לעבוד בקייטנות הקיץ. )החוגים והקייטנות מתקיימות בשיתוף של פי כמה חברת המתנסים אשקלון(

פרטי התקשרות:
אור: 050-366156
אושרת: 052-23613155
orkamhi@gmail.com :מייל
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פרופיל החברה:
אלו"ט – אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם היא עמותת הורים המובילה את הטיפול באדם עם אוטיזם 
הנוער  הילדים,  כלל  של  זכויותיהם  לקידום  ופועלת  מסנגרת  מתפעלת,  כעמותה  אלו"ט  חייו.  מעגלי  כל  לאורך 
משפחתם  ולבני  להם  הניתנים  המענים  ולשיפור  האוטיסטי,  הספקטרום  על  המצויים  בישראל  והמבוגרים 

המתמודדים עם הטיפול בהם.

אוטיזם הינה הלקות המורכבת והנפוצה ביותר. כיום, 1 ממאה פעוטות מאובחן עם אוטיזם, כאשר בעולם המערבי 
מדברים על מספרים גדולים עוד יותר. על פי הערכות אוכלוסיית המאובחנים עם אוטיזם בישראל מונה כ-20,000.

<< משרות מוצעות
משרות הדרכה

פרטי התקשרות:
טלפון: 03-7238357

jobs@alut.org.il  :מייל



12

סטודנט/ית לעבודות אדמיניסטרציה
סטודנט/ית לתואר ראשון / שני במדעי ההתנהגות/ מדעי החברה/ פסיכולוגיה/ מש"א/ מנהל עסקים/לימודי עבודה/ 

ייעוץ ארגוני – חובה )יתרת לימודים שנתיים לפחות( | זמינות למשרה של 4 ימי עבודה )לא כולל סופ"ש(

 סטודנט/ית לכלכלה
יתרת לימודים של שנתיים לפחות – חובה

זמינות ל-4 ימי עבודה )לא כולל סופ"ש(
OFFICE הכרות על כלי

סטודנט/ית למחלקת בטיחות
סטודנט/ית לתפקיד תיאום ואישור עבודות באש גלויה

ליווי קבלנים/ ספקי חוץ וביקור שוטף של עבודתם
סיוע בעבודות המחלקה ואישור אביזרי/ מתקני הרמה

ביקורים תכופים בכל אתר ועמדה בה מבוצעת עבודה באש גלויה.
סטודנט לתואר ראשון במדעי החברה / הרוח )יתרת לימודים שנתיים לפחות(

זמינות למשרה של 4 ימי עבודה )לא כולל סופ"ש(

פרופיל החברה:
אלתא מערכות בע"מ הנה חטיבה וחברת בת של התעשייה האווירית. אלתא היא אחת מיצרניות מערכות האלקטרוניקה 
הצבאיות המובילות בעולם בכל מגוון התחומים בהם היא פועלת. החברה מפתחת את מערכות העתיד בכל הזירות :בחלל, 

באוויר, בים וביבשה, תוך שילוב של הון אנושי, טכנולוגיות מתקדמות, ידע וניסיון רב שנים.

פרטי התקשרות:
טלפון: 08-8624501

<< משרות מוצעות
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פרופיל החברה:
מרפאות  מתחמי  ושלושה  חולים  בתי  ארבעה  וכוללת  מכבי  קופ"ח  בבעלות  פרטית  רשת  היא  רפואיים'  מרכזים  'אסותא 
וחדרי ניתוח לאשפוז יום. המרכזים הרפואיים של אסותא פרושים בכל רחבי הארץ ומספקים שירותים רפואיים מתקדמים 

למטופלים הניתנים באמצעות כל קופות החולים, חברות הביטוח ותיירות המרפא וגם באופן ישיר. 

באסותא עובדים כ-3000 עובדים, אשר עוסקים בכל תחומי הליבה של הרפואה ומספקים למטופלים שלנו מגוון רחב של 
שירותים רפואיים: ניתוחים כירורגיים, שירותי דימות, ממוגרפיה ושירות שד, אונקולוגיה, מכוני לב וקרדיולוגיה, מכוני שינה 

ועייפות, דיאליזה ופוטותרפיה ועוד. בנוסף, פועלות באסותא מחלקות טיפול נמרץ, הרדמה ומערך יועצים.

החדשני  בציוד  המטופחת,  העבודה  בסביבת   - לעובדים  וגם  למטופלים   – ידועים  אסותא  של  והמכונים  החולים  בתי 
ובטכנולוגיות המתקדמות ביותר. לצד המקצועיות חסרת הפשרות של העובדים שלנו, אסותא מיישמת סטנדרט ייחודי ומוביל 

של שירות ובטיחות בטיפול. 

טכנאי אולטרסאונד וסקולרי של מכון נוירולוגיה.
תיאור תפקיד:

US VASCULAR ביצוע בדיקות
 3D דופלקס עורקי צוואר, דופלקס ורידי צוואר, דופלקס
 PFO עם בועיות אוויר בשאלה TCD, TCCD, TCD ,קרוטיס

השגחה, הכנה של המטופל וניטורו.
מדידת סימנים חיוניים.

תיאום קדימויות על פי ההנחיות הרפואיות.
סיוע בביצוע פעולות בהתאם להרשאה, לתקנות והנחיות 

מקצועיות 
כתיבת טיוטה פיענוחים 

שמירת על ציוד ומכשירים

דרישות התפקיד:
תעודה של ביה"ס להנדסאים אלקטרוניקה

ומכשור רפואי –חובה
ניסיון של לפחות 3 שנים באולטרסאונד בתחום כלי דם  

הקפדה על איכות ביצוע
יוזמה, שיטתיות ודייקנות

מוסר עבודה ויכולת התמודדות במצבי לחץ
שירותיות

יכולת למידה ועבודה בצוות
יכולת לעבוד במסגרת כוננות בשעות חוץ לשעות עבודה

עדיפות לשפת אנגלית 

כפיפות:
מנהל/ת מכון נוירולוגיה

פרטי התקשרות:
שם: אדר אלהרר

טלפון: 03-7644821/ 0542229405
adare@assuta.co.il :מייל

<< משרות מוצעות
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עובדים/ות סוציאליים/ות
רכזי/ות גיוס והשמה

כלכלנים/ות
בוגרי/ות מדעי המחשב

פרופיל החברה:
בתחומי  בישראל  והמובילות  הגדולות  הותיקות,  החברות  בין  היא  אתגר   .1987 בשנת  נוסדה  אנוש  משאבי  אתגר  קבוצת 
המיון הגיוס, ההשמה וההעסקה של עובדים. אתגר - והחיפוש נגמר, איננו רק משפט או סיסמה. זהו עקרון אשר מנחה 
את מנהליו ואת עובדיו של הארגון. זוהי מטרה מוצהרת והתחייבות ברורה שבין אתגר ולקוחותיה: לייצר פלטפורמה יעילה, 
מקצועית ודיסקרטית המאפשרת למעסיקים למלא, במהירות, את הצורך שלהם בידיים עובדות, ולהעניק, באותה הנשימה, 
מקום עבודה ראוי, מתגמל ונוח לציבור מחפשי העבודה. אלפי העובדים אשר מועסקים, בסיוע אתגר, מדי חודש, הם הסיפוק 
האמיתי למלאכתנו. תרומתנו הצנועה מתבטאת במספר רב של משפחות מאושרות אשר מצליחות להתפרנס בכבוד ומגיעות 

לכדי עצמאות כלכלית.   

אתגר נמנית עם גופי הסיעוד הגדולים במדינה. אתגר סיעוד ורווחה בעלת סניפים רבים בכל רחבי הארץ ומעסיקה אלפי 
מטפלים ישראליים, מוכשרים, מוסמכים ורגישים לחלש. מטפלי אתגר מגיעים מכל קצוות הארץ, דוברי עברית, רוסית, ערבית 
ושפות זרות אחרות. בסיוע עובדים נאמנים אלו, מעניקה אתגר שירותי סיעוד מגוונים על מנת לסייע למטופל בפעולות היום 

יום, ועל מנת להקל על משפחתו בכל הנוגע לטיפול והשגחה עליו.

פרטי התקשרות:
שם: ענבר ליפמן גרדן
טלפון: 073-2070105
inbar@etgar-hr.com :מייל

<< משרות מוצעות
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סטודנטים לעבודה כמתרגלים לתלמידי כיתות ט-יב
התרגול בכל מקצועות הלימוד, בימים א-ו ניתן לעבוד בחלק מימות השבוע על פי מערכת מותאמת.

פרופיל החברה:
בית ספר אורט הנרי רונסון- בית ספר מקיף שש שנתי למנהיגת מדעית טכנולוגית.

בית הספר מונה   1540  תלמידים, כ- 800 תלמידים לומדים בחטיבת הביניים וכ- 700  תלמידים בחטיבה עליונה.

בית הספר דוגל בהצמחת כל נער המגיע אל בית הספר להיות בוגר המכבד את זולתו, המחויב למדינתו ולקהילה בה הוא חי, 
המכיר את מורשתו ואת ערכי היהדות ומסוגל להשפיע על המדינה ועל החברה.

<< משרות מוצעות

פרטי התקשרות:
שם: יהודית

טלפון: 052-7211271 בין השעות 14.00-19.00
 Judit.kar@ronson.ort.org.il :מייל
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בוגרים בחוג לסיעוד
מיידי!! אחים/יות לעבודה בבית אבות גדול ויוקרתי במרכז 

)ליד גהה/ז'בוטינסקי(
אפשרי ללא ניסיון )אפשרויות קידום מהירות!!!( 

אופי התפקיד- טיפול בדייר במחלקה עפ"י הנחיית 
אחראי/ת המחלקה.

שכר גבוה למתאים/ה! +תנאים סוציאלים מלאים והעסקה 
ישירה.

עבודה במשמרות משתנות 7:00-15:00 / 15:00-23:00
23:00-7:00 )קיימת גמישות(

עבודה לטווח הרחוק!

דרישות:
תעודת אחו/ות מוסמך/ת-חובה

קורס על בסיסי בגריאטריה- יתרון
בעל /ת ניסיון בתחום גריאטריה- יתרון 

נכונות לעבודה במשמרות משתנות- חובה )קיימת גמישות( 
בעל/ת יחסי אנוש מצוינים, מקצועיות, אמינות ושרותיות

זמינות לעבודה מיידית-יתרון

סטודנטים בחוג לסיעוד
דרושים/ות כח עזר לאחים/ות בית אבות יוקרתי גריאטרי 

במרכז!
מתאים מאוד לסטודנטים בחוג לסיעוד!!!! אפשרויות 

קידום בהמשך!
אפשרי כעבודה מידית! כמשרה חלקית/מלאה )גמיש(

אופי התפקיד של המטפל הינו טיפול בדייר - הגיל השלישי 
במחלקה בה הוא יעבוד על כל פניה )5 דיירים בכל 

משמרת( וזאת בהנחיית אחראי המחלקה.

דרישות:
עבודה במשמרות )קיימת גמישות רבה( 

.23:00-7:00:/ 15:00-21:00 / 7:00-13:30
אדם עם נשמה גדולה לסיוע לגיל השלישי, בעל/ת יחסי 

אנוש מצוינים, אמינות ושירותיות 
שכר הולם + תנאים סוציאליים מלאים!

פרופיל החברה:
בטיפול  מתאפיינים  הרשת  בתי   .1986 מאז  נפש  ותשושי  תשושים  סיעודיים,  לדיירים  דיור  מוסדות  מפעילה  ביחד  רשת 
ושירות איכותיים ברמה בלתי מתפשרת, צוותים מיומנים ומסורים, וסביבת מחייה מוקפדת, אסתטית, נעימה ופונקציונלית, הן 
בשטחים הפרטיים והן בשטחים הציבוריים. הרשת רואה בשירות לדיירי הבתים שליחות אותה יש לבצע תוך ראיית רווחתו 

ובריאותו של הדייר כערך ראשון במעלה.
הרשת מונה ששה בתים, המתאימים לכל קשת האוכלוסיות, ולכולם מכנה משותף של טיפול מסור ומקצועי.

פרטי התקשרות:
טלפון: 052-4697766
 sigal@beyahad.co.il :מייל

<< משרות מוצעות
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דרושים אחים ואחיות מוסמכים/אקדמאיים
בואו לגדול איתנו, אפשרויות לקידום מקצועי, עידוד למחקר, השתתפות בלימודים, בשכר דירה ולא פחות חשוב משפחה 

עם יחס חם ואישי.
דרישות התפקיד:

רישיון אח/ות מוסמכת - חובה
תואר ראשון בסיעוד - יתרון

טלפון: 08-6745751, 08-6745800
oshram@bmc.org.il, meirava@bmc.gov.il :מייל

טכנאות, מוקד פעיל, רכש, מקשה שלמה של שירות
מרכז רפואי ברזילי)בית חולים(, אגף מערכות מידע ומחשוב. דואגים ומטפלים בכל הנושאים הקשורים בציוד מחשוב 

בארגון. בנוסף מטפלים בממשקי ציוד רפואי עם מחלקת ביו-הנדסה.
משרות – סטודנט, במשמרות.

פרטים ליצירת קשר: רונן צ'רדמן, מנהל תחום שירות מערכות מידע. 053-7678759

פרופיל החברה:
במרכז הרפואי ברזילי כ- 850 עובדי סיעוד. מתוכם 85% אחיות ואחים ו-15% מסייעי טיפול. מבין האחיות והאחים 67% 
ובטוח למטופלים  בוגרי הכשרה על בסיסית. אלו מעניקים טיפול מקצועי, אנושי, חומל, איכותי  וכ-60% מהם  אקדמאים, 

ומשפחותיהם בכלל המחלקות והשירותים האמבולטוריים של המרכז.
האחיות והאחים במרכז הרפואי ברזילי מובילים ושותפים פעילים בהובלת תהליכים למתן שירותי בריאות בטוחים ואיכותיים 
במגוון המחלקות והשירותים האמבולטוריים. הם נמצאים בצמתים מרכזיים וממלאים תפקידים קליניים עם וליד המטופלים, 
ניהול צוות ותפקידי רוחב להובלת תחומים, כמו: ניהול כוח אדם סיעודי, פיתוח מקצועי, איכות, אקרדיטציה, מחקר וחדשנות, 

מניעת זיהומים, בטיחות טיפול, מתאמות סוכרת, פצע, כאב ועוד.
הנהלת הסיעוד והסגל הבכיר במרכז הרפואי ברזילי שמו למטרה לקדם ולהשיג מצוינות בעשייה סיעודית איכותית, בטוחה 
ומותאמת לצרכי הבריאות של המטופל ושל הקהילה, תוך מיצוי הפוטנציאל המקצועי של האחות, שימור הגישה האנושית 
והכבוד לכל אדם.  זאת באמצעות למידה מתמדת, התחדשות, שימוש מושכל בידע, טכנולוגיות חדשות ומחשוב ובשיתוף 

פעולה עם הגורמים השונים במערכת ומחוצה לה.

<< משרות מוצעות
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פרופיל החברה:
קבוצת דנאל נוסדה בשנת 1974. החברה מציעה מגוון רחב של שירותים בתחומי הסיעוד, התעסוקה והאוכלוסיות המיוחדות, 
החל משנת 1992 דנאל חברה ציבורית הנסחרת בבורסה. החברה פרוסה עם כ 50 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 מגוונים כולל שירותי העסקה, 

גיוס והשמה, השמת אקדמאים ובכירים לביוטק, שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה ועוד.

השכלה נדרשת:
בוגרי תואר ראשון או סטודנטים שנה ג' לקראת סיום לימודיהם בתחומים:

עבודה סוציאלית, מדעי ההתנהגות/ משאבי אנוש.

עובד/ת סוציאלי/ת <<  מיצוי זכויות של קשישים,  ביקורי בית, 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
מנהל/ת סניף משאבי אנוש << ניהול יחידת רווח והפסד, גיוס עובדים, ניהול צוות רכזי גיוס והשמה.

רכז/ת אדמיניסטרציה שירות ומכירה בחטיבת הסיעוד << מתן שירות לקשישים ומשפחותיהם,
מתן שירות פרונטלי וטלפוני, עבודה אדמיניסטרטיבית.

פרטי התקשרות:
טלפון: 03-7564140
hrsegel@edanel.co.il  :מייל
danel team :דף פייסבוק

<< משרות מוצעות
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פרופיל החברה:
מלון הרלינגטון מאופיין במבנה יפייפה, עם עיצוב אדריכלי איחודי, מבטיח נוף נפלאה לים מכל חדר, מזכיר למי ששכח שהחוף 

נמצא במרחק נגיעה.
המלון מציע חוויה של חופשה בלתי נשכחת באשקלון, צוות אירוח אדיב, יעיל ומקצועי, חנייה חינם, אינטרנט אלחוטי חינם 

בחדרים ובסוויטות החדשות .
אנשי עסקים יוכלו להינות מקומת העסקים, עם חדרים מותאמים, טרקלין המציע שירותי משרד, פינות הסבה אינטימיות, 

חדר ישיבות, שולחן ביליארד ומזנון חלבי לארוחות קלות.
המלון מציע אולמות יפיפיים לאירועים פרטיים ומשפחתיים, ימי כיף ופעילויות קבוצתיות עם אירוח ברמה גבוהה, חוויה 

קולינארית, שירות אדיב ויחס חם וכל זאת במרחק פסיעה מגלי הים...
מרהיבה  תצפית  מאפשר  המלון  של  מיקומו  ולקבוצות.  למשפחות  ליחידים,  לזוגות,  המתאימות  אירוח  יחידות   217 במלון 
ותפאורה מושלמת לנופש על שפת הים ולכן הקפדנו לעצב גם את חלקו החיצוני של המלון. אנו מזמינים אתכם להצטרף 

למועדון הלקוחות למועדון הלקוחות וליהנות מהטבות כבר מהשהייה הראשונה.

<< משרות מוצעות
חדרנים

פקידי קבלה
קב"טים

פרטי התקשרות:
טלפון: 08-6748875
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הנדסאי/ת בניין: תכנון קווי ביוב וניקוז )סטודנט(
חשמלאי/ת מוסמך או הנדסאי/ת: התקנת נקודות חשמל, לוחות וכדומה, בתעשייה בלבד

מנהל/ת פרוייקט הנדסאי/ת או מהנדס/ת מכונות: ניהול צוות עובדים, ניהול פרוייקט בתחום המתכת
מהנדס/ת או הנדסאי/ת אלקטרוניקה: מפעל לייצור פלסטיק )מכונות(

מכונאי/ת: ביצוע עבודות אחזקה לשמירת תקינות המכונות ןהציוד הנלווה, הובלת תהליכי שיפור מתמיד בתהליכי היצור
הנדסאי/ת חשמל: עבודות חשמל במפעל ציוד מטבח תעשייתי, דלפקי חימום, מחבתות, סירים, ארונות חימום

טכנאי/ת אלקטרוניקה: טכנאי לתיקון במות הרמה נדרש ידע באלקטרוניקה, עדיפות גם לידע בחשמל, מכוננאות רכב 
והידראוליקה נדרשים יחסי אנוש מעולים, מוטיבציה גבוהה יכולת עבודה בצוות ועמידה בלחצים. אמינות, שרותיות ודיוק. 

תנאי שכר מעולים + רכב צמוד
טכנאי/ת שיניים: עבודות סיוע לטכנאי שיניים )עזרה בכתרים וכו׳(

אכנאי/ת מעליות: תיקון מעליות, אחזקה וכו׳
מתדלק/ת: עבודה כמתדלק/ת, מוכר/ת בחנות התחנה, שירות לקוחות

מאבטח/ת: עבודת אבטחה במשרדי ממשלה, בידוק נכנסים, טיפול באירועים וכו׳
נציגי/ות מכירות ושימור לקוחות פרונטלי: נציג/ה מכירות כרטיסי אשראי, שיווק ומכירת כרטיסי אשראי

סדרן/ית באירועי ספורט וקיץ: בידוק נכנסים, סדר

פרופיל החברה:
התאמה הינה חברת אבטחה ואחזקה המספקת ללקוחותיה שירותים ופתרונות מגוונים בתחום כח אדם.

החברה נוסדה בשנת 1995 והינה בעלת מוניטין וניסיון בתחומי פעילותה. מחלקת כח אדם מציעה מגוון פתרונות לגיוס, מיון 
והשמת עובדים ומנהלים. לצורך ביצוע העבודות, מעסיקה החברה אלפי עובדים בפריסה ארצית, תוך הפעלת מערך פיקוח 
עצמאי, מקצועי, ואדיב. עמידה בתקני האיכות והרישוי המחמירים ביותר בתחומה ומקיימת מדיניות איכות ללא פשרות עבור 

לקוחותיה. לא פחות חשוב מכך חברת התאמה רואה לנגד עיניה את חשיבות המשאב האנושי ושימורו.
בין לקוחות החברה נמצאת "רשות שדות התעופה" המקבלת שירותים מגוונים מחברת התאמה כשבראשם ניהול יחידת 
בתי  )שירות  הבריאות  נוספים: חברת חשמל, משרד  לקוחות  נוסע.  של  הביטחוני  הבידוק  כחלק ממערך  והשיקוף  הזיהוי 

החולים(, התאחדות הכדורגל, עיריית תל אביב, אבטחת מוסדות חינוך וציבור ברשויות המקומיות          

<< משרות מוצעות

פרטי התקשרות:
טלפון: 03-9754338
פקס: 03-9747699
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פרופיל החברה:
מדינת ישראל מהווה כר פורה לצמיחה של חברות הזנק, חממות טכנולוגיות ומרכזי פיתוח של חברות בינלאומיות בתעשייה 

עתירת הידע, במגוון תחומים המשנים את פני העולם. זהו מקור לגאווה לאומית לכולנו. 

כדי לשמור על יתרונה התחרותי של ישראל בזירה זו אנו חייבים לאתר ולהכשיר את האנשים הטובים ביותר. לכן, אנו במרכז 
לחינוך סייבר פיתחנו את תכנית הסייבר הלאומית "מגשימים" ואת תכנית "סטארטק" שנולדו כמענה לצורך הזה. הן מיועדות 
לטפח דור חדש של בני נוער מוכשרים, בעלי כושר למידה גבוה וידע רב בתחום המחשבים, שיחזקו את מערך המחשבים 

והמודיעין של צה"ל ויזניקו קדימה את תעשיית ההיי-טק הישראלית.

יש לנו את הזכות להוביל מיזם רב אתגרים זה שיתרום רבות למדינת ישראל. ואנו מזמינים אתכם להצטרף ולהכשיר את דור 
המחר של ישראל!!

פרטי התקשרות:
jobs@cyber.org.il :קו״ח

המשרד מיועדת לנשים ולגברים כאחד

<< משרות מוצעות
משרד  ע"י  ומופעל  "גבהים"  ו-  "מגשימים"  סייבר  לחינוך  בישראל  המובילות  התוכניות  את  שמאגד  סייבר  לחינוך  המרכז 
הביטחון וקרן רש"י  דרושים מדריכים/ות עם ידע באחד או יותר מהתחומים הבאים:מבוא לתכנות בC, רשתות ותכנות רשתות 
בפיתון, מבנה המחשב ואסמבלי, תכנות מתקדם בC++, ליווי פיתוח פרויקט. התפקיד כולל הדרכה טכנולוגית, ליווי וחניכה 

קבוצה קטנה וקבועה של תלמידים מחוייבים ומצטיינים במשך שנת הלימודים הבאה.

הגדרת משרה << עבודה משעות אחר הצהריים במגוון היקפים. התחייבות לעבודה עד סוף שנת הלימודים האקדמית
הגדרת משרה << עבודה משעות אחר הצהריים במגוון היקפים. התחייבות לעבודה עד סוף שנת הלימודים האקדמית

דרישות <<  כולת הדרכה | ידע טכנולוגי רלוונטי | יכולות בין אישיות גבוהות | יכולת עבודה בסביבה דינימית וגמישה
גישה חינוכית וחברתית

דרישות << יכולת הדרכה | ידע טכנולוגי רלוונטי | יכולות בין אישיות גבוהות | יכולת עבודה בסביבה דינימית וגמישה
גישה חינוכית וחברתית

העבודה מתבצעת באיזורים הבאים:
צפון <<  מכללת אורנים, עכו, כרמיאל, קריות, כנרת, תל חי, עפולה, בית ג'ן

דרום << באר שבע, אשקלון, אשדוד, מכללת ספיר, ירוחם, קריית גת.
אזור ירושלים << ירושלים, בית שמש, מטה יהודה, גוש עציון, מעלה אדומים

אזור מרכז << חולון, בת ים, רמלה, לוד, נתניה, חדרה, פרדס חנה-כרכור, מועצה אזורית מנשה, תל אביב
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פרופיל החברה:
"טרם" היא רשת מרכזים ארצית לרפואה דחופה עם יותר מ- 1,000,000 מטופלים הכל שנה.

פריסת מרפאות רחבה במרכזי ערים, מודל ייחודי לטיפול במגוון מקרים רפואיים וזמינות מסביב לשעון, הובילה טרם מהפך 
של ממש בשירותי הרפואה הדחופה ברחבי הארץ: מפחית את מספר הביקורים בחדרי המיון בעד כ- 40% בממוצע ארצי, 

מוריד את העומס מביה"ח ומעניק שירות רפואה דחופה מיידי ומהיר לתושבי מדינת ישראל.

ההתמקצעות הרבה לאורך השנים בתחום הרפואה הדחופה בקהילה לצד הניסיון הרב של צוות המרפאות, מאפשרים שילוב 
אולטימטיבי בין מענה מהיר כמעט ללא תורים (עם זמני המתנה נמוכים ביותר בהשוואה לכל גוף רפואי אחר) ובין הליך רפואי 

המתנהל כולו תחת קורת גג אחת, מהאבחון, דרך בדיקות המעבדה במקרה הצורך ועד לטיפול עצמו.

ירפא"  ו"רפא  כמוך"  לרעך  "ואהבת  רעך"  דם  על  תעמוד  "ולא  של  שליחות  תחושת  מתוך  המטופלים  את  משרתים  אנו 
ומקפידים על כיבוד המסורת של כל העמים, לרבות התחשבות בצרכיהם הדתיים של המטופלים ומקדשים את השבת ע"י 

מתן שירות רפואה מקצועי תוך הקפדה ושמירה על מסורת ישראל סבא.

הצוות של טרם מורכב מאנשים מרקע תרבותי, דתי ואתני שונה המהווים מופת בעבודת הצוות שלהם ובמסירות לערכים של 
כבוד הדדי והתחשבות.

<< משרות מוצעות
אח/פארמדיק לבוא להרגיש חלק מהקהילה, ניתן לשלב עם עוד משרה

העבודה באזורים << אשקלון, קרית-גת, רהט, שדרות.

פרטי התקשרות:
careers@terem.com :קו״ח
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ייצור/תעשיה  | לוגיסטיקה | נהגות | רכש | ייבוא/ייצוא | מכירות | אדמיניסטרציה
תפעול כספים | שרות לקוחות | הנדסה | פרויקטים זמניים.

וכן מתמחה במיון, גיוס והשמה של בעלי תפקידים ניהוליים, בדרגי ביניים ובכירים.

פרופיל החברה:
ל.י.א.ל חברת כח אדם מקבוצת הומטק, פועלת בשוק מאז 2004 , ומספקת שירותי גיוס והשמה לעובדים.

ל.י.א.ל חברה משפחתית, אשר  ארוך.  לטווח  עמדות  לאייש  קושי ממשי  קיים  בו  בעידן  יותר,  למאתגר  הופך  הגיוס  תהליך 
וליווי צמוד משלב הבקשה ועד הגיוס, מספקת מענה לצורך זה, ומצליחה להגיע לאחוזי הצלחה  מקפידה על יחס אישי, 

גבוהים במיוחד.

החברה חרטה על דגלה לפעול בסטנדרטים מקצועיים, תוך הקפדה על שקיפות ואמינות, ולהעניק בכך את רמת
השירות הגבוהה ביותר, שניתן לקבל היום בשוק, תוך הקפדה על תהליך אבחון מעמיק, בהתאם לדרישות הלקוח.

לחברת ל.י.א.ל קיימים כל ההיתרים, הדרושים לגיוס והשמת כח אדם.
להבטחת הצלחת ההשמה, אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם הסניף הקרוב לאזורכם.

<< משרות מוצעות

פרטי התקשרות:
סניף אשקלון: 08-9563927

Hr11@hteck.co.il
Hr14@hteck.co.il
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פרופיל החברה:
בנק מזרחי טפחות, קבוצה בנקאית שהתאחדה בשנת 2005, עם מיזוגם של בנק מזרחי עם בנק טפחות. 

. The banker  -ו Globelfinance מזרחי טפחות הוכתר לא מכבר, כבנק השנה בישראל ע"י שני מגזינים בין לאומיים
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!

פרטי התקשרות:
ספיר: 076-8043131
Jobs-moked@umtb.co.il

<< משרות מוצעות
דרוש/ה בנקאים/ות טלפוניים למרכז הבנקאות בלוד

 ביצוע פעולות ומתן מענה ללקוחות קיימים של הבנק בתחומי הבנקאות השונים, עו"ש, שיקים, העברות, השקעות, תוך 
התאמת מוצרים פיננסיים ללקוחות הבנק.
אפשרות להסעות מאזור המרכז והשפלה.

קליטה כעובדי/ות בנק- תנאים מצוינים.

דרוש/ה בנקאים/ות טלפוניים למרכז המכירות בלוד
מרכז המכירות מתמחה במתן הצעות אשראי ללקוחות חדשים ומשניים בתחומי העו"ש, הרכב וטפחות.

כמו כן, מטפל בקמפיינים השונים של הבנק.
אפשרות להסעות מאזור המרכז והשפלה.

קליטה כעובדי/ות בנק- תנאים מצוינים.

בנקאים/ות טלפוניים למרכז המשכנתאות בירושלים
 מרכז המשכנתאות מתמחה במתן הצעות אשראי בתחום המשכנתא, שירות לקוחות וגביה. 

 קליטה כעובדי/ות בנק- תנאים מצוינים.
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לבנק מוביל בראשון לציון דרושים/ות אנשי/נשות שירות 
בנקאות  טכנית/  תמיכה  משכנתאות/  תפקידים:  למגוון 
במשמרות  א-ה  בימים  במשמרות  העבודה  ועוד.  טלפונית 

מגוונות, בנוסף ימי שישי לסירוגין, מתאים לסטודנטים!!
מהיום הראשון  בארץ החל  מוביל  לבנק  להיקלט  הזדמנות 

בתפקיד מאתגר בעל אופק קידומי.
תהליך פרטני ללא מרכז הערכה. תנאים סוציאליים מעולים 

למתאימים/ות.
דרישות – בגרות חובה, נכונות לשתי משמרות ערב בשבוע

שירות  נציגי/ות  דרושים/ות  בת"א  פיננסית  לחברה 
טלפונים לעבודה במוקד מתמחה.

העבודה במוקד כוללת - לבתי עסק ולקוחות בתחום אישורי 
עסקאות, חריגות, ביטולים וכדומה.

התגמשות  ישנה   -  24/7 מגוונות  במשמרות  העבודה 
לאימהות וסטודנטים/יות!

ממוצע שכר גבוה מאד למתאימים/ות!
אם אתם רוצים להצטרף לחברה המאמינה בפיתוח וקידום 
אז  מצוינים  ותנאים  מאד  מתגמל  שכר  להרוויח  עובדים, 

הגעתם למקום הנכון!

שירות  נציגי/ות  דרושים/ות  מובילה  אשראי  לחברת 
ומכירה למוקד היושב באשדוד.

המוקד הינו מוקד צעיר ודינאמי בעל אוירה תוססת )פרסים, 
תחרויות, פעילויות גיבוש והווי חברתי, נסיעות לחו"ל(.

שכר בסיס ובונוסים גבוהים מאוד!
תנאים מעולים- קליטה כעובדי חברה, הגנת שכר בשלושת 
חדר  קיבוצי,  הסכם  חופשית,  חניה  הראשונים,  החודשים 

כושר, החזרי נסיעה מוגדלים, נופש חברה, ועוד...
המוקד פעיל בימי א'-ה'  מ-08:00-16:30 - ללא ימי שישי!

* סטודנטים- ניתן לעבוד 4 פעמי

פרופיל החברה:
למעלה  הפועלת  האנוש,  משאבי  בתחום  מתקדמים  עבודה  בפתרונות  בעולם  מובילה  קבוצה   ManpowerGroup הנה 
מ-70 שנה. בישראל  מספקת Manpower מענה ליותר מ-10,000 לקוחות ומעסיקה כ-50,000 עובדים בשנה, באמצעות 

עשרות סניפים ברחבי הארץ ומאות מומחים לתעסוקה ויועצי השמה מקצועיים.

בין לקוחותינו נמנות חברות מובילות במשק – בנקים וחברות פיננסיות, חברות תקשורת ושירותים, חברות הייטק חברות 
ביטחוניות ועוד. ברשותינו מאגר של אלפי משרות , בדרגים שונים בכל התחומים– ביוטק, פיננסים, בנקאות , שיווק, מכירות, 

מחשבים, הנדסה, הייטק, משאבי אנוש, לוגיסטיקה  ועוד.

www.manpower.co.il :אתר

<< משרות מוצעות

פרטי התקשרות:
http://www.manpower.co.il
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פרופיל החברה:
מעון צופיה – מסגרת אבחון וטיפול קצר מועד בתנאי נעילה לנערות בסיכון.

ייחודי לאבחון ולטיפול קצר מועד בשעת משבר, לנערות בקצה הרצף הטיפולי. הנערות המופנות  מעון צופיה הינו מרכז 
למעון נמצאות בחשיפה קיצונית למצבי סיכון ורובן חוו רצף של נשירות גלויות וסמויות ממסגרות חינוך וטיפול. הנערות 
המוגשת  המלצה  מגובשת  ובסופו  וחברתי,  התנהגותי  לימודי,  רגשי,  בתחום  מקיף  תהליך אבחון  עוברות  במעון  הנקלטות 
לבית המשפט באשר להשמתן במסגרת חוץ ביתית המשכית, או להמשך דרכי טיפול בקהילה. הצוות במעון מוכשר לעבודה 
טיפולית רגישת מגדר, באמצעותה חוות הנערות תהליך מעצים ומחזק, ומקבלות הכרה בחזקותיהן ובזכותן להשמיע קול 

ולקבל שליטה ואחריות על חייהן.  

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 ולשלומן של הנערות.

אנשי הצוות מתחום ההדרכה במעון צופיה, מועסקים ע"י חברת דנאל.

פרטי התקשרות:
shakedm@molsa.gov.il :שקד מצליח – ע. רכז מעון צופיה
sharon@edanel.co.il :שרון אסרף - מנהלת סניף אשדוד של דנאל

<< משרות מוצעות
מדריך חינוכי / מדריכה חינוכית

למעון נעול לנערות בסיכון ביבנה - מעון צופיה - המרכז להתערבות במשבר
    עבודה מאתגרת ומלאת סיפוק אישי

    סביבת עבודה צעירה ודינאמית
    הכשרות מקצועיות

    אפשרויות קידום
    עבודה במשמרות כולל שבתות לילות חגים ) מתאימה לסטודנטים(

    שכר גבוה
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משטרת ישראל מחפשים אנשים מקרב החברה הערבית
לגיוס תפקידים שונים כגון: סיור, חקירות, בילוש וכו'

פרטי התקשרות:
gius_minhelet@police.gov.il  |  050-6270409 :מנהלת החברה הערבית

תוכנית מצוינות לסטודנטים:
תוכנית מאתגרת והמשתלמת ביותר בשירות המדינה, במסלול ייחודי לקצונה.

מלגת לימודים ותנאים סוציאלים מלאים
שתי משמרות בשבוע בשכר חודשי מלא

הגשמה עצמית ושליחות ציבורית

תנאי סף:
ממוצע ציונים באקדמיה )מוסד המוכר ע״י המל״ג( 85 ומעלה

עדיפות לבעלי רקע פיקודי / ניהולי
יתרון לבעלי רקע התנדבותי ושירות לקהילה.

פרטי התקשרות:
shoham@police.gov.il :קו״ח

<< משרות מוצעות

<< משרות מוצעות
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משטרת ישראל, מחוז דרום, חטיבת המודיעין מחפשים אנשי סייבר, אנשי מחשבים, דסקאים, 
אנליסטים / אנליסטים גאוגרפיים ועוד....

לתפקידים מסווגים, מעניינים ומאתגרים )בתחום המודיעין והחקירות( / מועמדים בעלי תואר 
ראשון או בשלבי סיום של לימודיהם / שירות צבאי מלא ובריאות תקינה / דוברי שפות - יתרון 
 / טובה  ברמה  ובע"פ  בכתב  ביטוי  יכולת  בעל\ת   / לקופסה  מחוץ  חשיבה  יכולת  בעל\ת   /

בעל\ת יכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות

strulariel@gmail.com  |  zohar12392@gmail.com :מייל

למוקד 100 של מחוז דרום דרושים סטודנטים.
מרכז השליטה של מחוז דרום ) מוקד 100( מגייס סטודנטים בשנת הלימודים הראשונה 

) או תחילת שנת הלימודים השנייה( לתואר ראשון או תואר שני.
לימודכם, תנאים סוציאליים  לצורכי  וצעירה, משמרות מותאמות  דינמית  סביבת עבודה 

ושירות מעולים, עד 120 שעות חודשיות, שכר אטרקטיבי .
ישראל  מדינת  אזרחי  לפניות  ומקצועי  מהיר  מענה  לתת  היא  במוקד  השירות  מטרת 

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.

פרטי התקשרות:
קו״ח בפקס: 08-9781487  | טלפון: 08-6468947

שוטרים/ות לתפקידי שטח בתחנת משטרת עייירות
שמירה על הסדר הציבורי / לחימה בפשיעה / הגברת הביטחון האזרחי

השתתפות במשימות מבצעיות מיוחדות / חקירת זירות

פרטי התקשרות:
rantauil24r@gmail.com :טלפון: 054-6472555  |  מייל

<< משרות מוצעות
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בין תחומי הפעילות:
שירותי מטפלים בבית )ישראלים וזרים(.
טיפול בחולי אלצהיימר ומחלות דומות.

השגחה פרטית בבתי חולים 24 שעות ביממה.
ייעוץ והתאמה לבתי אבות. 

ניהול רשת בתי דיור מוגן.
שירותי חונכות מקצועי.

הפעלת משפחתון לקשישים במסגרת 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. 

פרופיל החברה:
מתן  שירותי בריאות וסיעוד מתקדמים הוקמה ב -1987 והחלה 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.

<< משרות מוצעות

פרטי התקשרות:
אילונה רכזת משאבי אנוש 08-6206788 

Ilona @matan-il.com
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פרופיל החברה:
ותוססת: מכשירי  דינאמית  לו רעיון עסקי מבריק. סודהסטרים הפכה רעיון קיים לתפישה עסקית  ממי ברז פשוטים זרם 
סודהסטרים הופכים מי ברז קולחים למי סודה תוססים ומרעננים, ועל ידי הוספת אחד ממגוון הסירופים של סודהסטרים 
קבוצת  את  הפך  לרעיון,  שלנו  המיוחד  היישום  טעמים.  במגוון  ותוססים  קלים  משקאות  של  נפלא  לעולם  פתח  פותחים 

סודהסטרים תוך שנים ספורות ליצרן ולספק הגדול ביותר בעולם של מערכות להכנת משקאות מוגזים בבית.

הייעוד שלנו:
את  לצמצם  לסייע  גם  ובכך  כפתור  בלחיצת  בביתם,  עליהם  כל המשקאות האהובים  ללקוחותינו את  לספק  הייעוד שלנו 

הפסולת הנגרמת משימוש בבקבוקים ולשמור על סביבתו ירוקה יותר

<< משרות מוצעות
דרוש/ה מחסנאי/ת טכני 

sodastream.10.702@applynow.io :שליחת קו״ח למייל

בעידן הנגב דרוש/ה הנדסאי/ת חשמל 
sodastream.EC.602@applynow.io :שליחת קו״ח למייל

בלהבים דרוש/ה חשמלאי/ת מוסמך לצוות האחזקה 
sodastream.50.707@applynow.io :שליחת קו״ח למייל

בלהבים דרוש/ה טכנאי/ת אוטומציה ראשי/ת
sodastream.EA.40B@applynow.io :שליחת קו״ח למייל

באזור תעשיה עידן הנגב דרוש/ה מכונאי/ת אחזקת מכונות
sodastream.C4.70D@applynow.io :שליחת קו״ח למייל

בעידן הנגב דרוש/ה מנהל/ת משמרת
sodastream.05.70D@applynow.io :שליחת קו״ח למייל

באזור תעשיה עידן הנגב דרוש/ה אחראי/ת מדידות מדויקות לכליי הייצור במפעל המתכת
sodastream.31.700@applynow.io :שליחת קו״ח למייל

משאבי אנוש דרוש/ה מפתח/ת הדרכה טכנית
sodastream.7B.70F@applynow.io :שליחת קו״ח למייל
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דרושים/ות עובדים/ות לעבודת בק אופיס הכוללת
shirab@atidbyisum.co.il : לפרטים נוספים ושליחת קוח

לחברה מובילה באשקלון דרושים/ות סוקרים/ות לביצוע סקרים לעובדי מדינה. 
shirab@atidbyisum.co.il : לפרטים נוספים ושליחת קוח

לחברת ביטוח מובילה באשקלון דרושים/ות נציגי/ות שרות.
shirab@atidbyisum.co.il : לפרטים נוספים ושליחת קוח

לחברת ביטוח חדשה באשקלון דרושים/ות רפרנט/ית תפעול. 
shirab@atidbyisum.co.il : לפרטים נוספים ושליחת קוח

לבנק מוביל בלוד דרושים/ות בנקאי/יות טלפוניים/יות
shirab@atidbyisum.co.il : לפרטים נוספים ושליחת קוח

פרופיל החברה:
רבים:  עיסוק  לתחומי  עובדים  והשמת  גיוס  אבחון,  אנוש,  בתחום משאבי  כוללים  פתרונות  מציעה  ב-ישום"  "עתיד  חברת 

בנקאות, ביטוח, פיננסים, שירות לקוחות, לוגיסטיקה, מטה ואדמיניסטרציה, תעשייה וטכני, בכירים ועוד.
בנוסף ישנם מגוון רחב של משרות המתאימות לסטודנטים\יות בתחילת דרכם, במהלך התואר וכן מסייעת לבוגרים להשתלב 

בעולם התעסוקה בתחום הלימודים שלהם.

www.atidbyisum.co.il :אתר האינטרנט שלנו

<< משרות מוצעות
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פרופיל החברה:
160 מלונות. 17 מדינות. בית אחד: פתאל – בית של מלונות בארץ ובעולם. 

מלונותינו  פרוסים מצפון לדרום על שפת ים התיכון, ים סוף וים המלח ופועלים בקונספציות שונות וחדשניות המתאימות 
לכל כיס ומאפשרות לנצל את זמן החופשה במגוון דרכים והרכבים: חופשות פעילות, חופשות זוגיות רומנטיות, שילוב של 
של  הגבוהה  רמתו  הוא  פתאל  רשת  מלונות  כל  את  חופשות משפחתיות. המאחד  של  רחב  ומגוון  ונופש,  כנסים  עסקים, 

השירות ומחויבותנו להעניק לכם, אורחינו, הנאה מפנקת ומושלמת.
 מלונות פתאל תשמח לארח אתכם באהבה גם במלונות לאונרדו באירופה. לרשותכם מעל 120 מלונות הממוקמים בערי 
בירה וערי תיירות פופולריות במדינות נבחרות באירופה דוגמת גרמניה, אוסטריה, שווייץ, בלגיה, הונגריה, אנגליה, סקוטלנד, 

צ'כיה, איטליה, ספרד, הולנד ופולין.

פרטי התקשרות:
שרית: 054-3074337
saritsa@fattal.co.il

<< משרות מוצעות
מלון לאונרדו:

סטיוארט / ציף סטיוארט / כובסת / מלצרים
פרטים ליצירת הקשר: 050-8922727 יעל 

דרושים למרכז הזמנות נציגי אופרציה תיירות נכנסת ונציגי אופרציה תיירות פנים.
נציגי שירות ודיגיטל ונציגי מכירות

פרטים ליצירת הקשר: 054-3074337 שרית
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 עבודה סוציאלית: לפנימייה טיפולית פוסט אשפוזית באשקלון לנערות בנות 12-18 עם בעיות התנהגות והפרעות נפשיות
          להוסטל טיפולי פוסט אשפוזי לאנשים עם הפרעות אישיות והפרעות התנהגות

          להוסטל שיקומי לאנשים עם קשיי הסתגלות ובעיות התנהגות מלווה בהנמכה קוגנטיבית באשדוד

מדריכים: לפנימייה טיפולית באשקלון, להוסטל טיפולי פוסט אשפוזי באשקלון, להוסטל טיפולי פוסט אשפוזי באשדוד.

פרופיל החברה:
חברתנו הינה חלק מ"קבוצת פרוייקטים שיקומיים". הקבוצה עוסקת במתן שירותי שיקום מתקדמים בקהילה. מעת הקמתה 
בשנת 1998, עוסקת 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.

החברה פועלת תחת תקן ISO 9001 כבר משנת 2003.
כיום פועלים מגוון רחב של הוסטלים העובדים בשיתוף עם משרד הרווחה בתחומי אגף השיקום, השירות לילד ונוער ושירות 

מבחן למבוגרים.

החזון שלנו:
חיים  לקיים  שיוכלו  כך  ותעסוקתיות,  חברתיות  מיומנויות  ביתי,  תפקוד   - שונים  בתחומים  במיומנויות  הדיירים  את  לקדם 

עצמאיים, מספקים ונורמטיביים במינימום תמיכה חיצונית ומתוך אחריות אישית.

<< משרות מוצעות

פרטי התקשרות:
maya@shikumpro.co.il

מאיה: 050-8455503
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פרופיל החברה:
קישורית שירותי קול סנטר בע"מ הינה החלוצה בתחום שירותי מענה אנושי לעסקים 24/7 ועוסקת למעלה מ-20 שנה 

. Call Centers & Contact Centers-בתחום ה
כיום קישורית הינה החברה הגדולה והמובילה בישראל בתחום המענה האנושי לעסקים, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. 

החברה מפעילה מוקדים טלפוניים בפריסה ארצית ומשרתת מעל 3000 עסקים, חברות ומוסדות במגוון תחומי עיסוק. 
ולמעלה  בממוצע  נכנסות  שיחות  כ-25,000  קישורית  חברת  של  האנושי  הטלפוני  המענה  במוקד  מטופלות  יום  בכל 

מ-650,000 שיחות בחודש!

לצד שירות מענה אנושי לעסקים 24/7, ובכלל זה מוקד הזמנות ומוקד ניהול יומן תורים, מוקדי תפעול תקלות ועוד, מפעילה 
קישורית קשת רחבה של שירותי מענה אנושי טלפוני ומקוון, בהתאם לצרכים עסקיים שונים:

שיווק ישיר – טלמרקטינג, טלמיטינג ומכירות, עריכת סקרים, מבצעי התרמות, קמפיינים לבחירות ארציות ומוניציפליות, 
.)Leads( אישורי הגעה לאירועים וטיוב לידים

קישורית אקטיב – מוקד שירות או מכירות ייעודי במיקור חוץ )אאוטסורסינג( הכולל טיפול מלא בפנייה ועבודה על מערכות 
המחשוב של הלקוח או בהתממשקות אליו.

קישורית Webleads – צ'אט אנושי לייב, און-ליין, למקסום כמות הלידים מבין הגולשים באתר האינטרנט או דף הפייסבוק 
של הלקוח.

פרטי התקשרות:
מיטל: 052-8327588
03-5774040

<< משרות מוצעות
נציגי שירות לקוחות לעבודה במשמרות גמישות

משרות ניהול ביניים מגוונות
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קליטה לארגון מהיום הראשון, תנאים סוציאליים משודרגים, נופש חברה, חדר אוכל, חדר כושר, רווחה עשירה, ערבי גיבוש, 
צ’ופרים, תחרויות ועוד.

נציגי/ות מכירות אשראי - אשדוד 
תיאור המשרה:

ביצוע שיחות יזומות ללקוחות חברה במטרה 
למכור מוצרי אשראי ופתרונות פיננסיים נלווים.

עבודה במשמרות נוחות, בוקר 8:30-15:30 
צהריים 11:00-18:00 ללא ימי שישי.

מוקד אסטרטגי, דינאמי ומתגמל עם המון 
תחרויות ופרסים!

דרישות:
ניסיון קודם - יתרון / זמינות ל-4 משמרות 

בשבוע לפחות, מתוכן 2 משמרות צהריים
)עד 18:00(

זמינות מלאה לקורס הכשרה

פרופיל החברה:
 MasterCard,:בעולם המובילים  האשראי  מותגי  ובסליקת  בהנפקת  העוסקת  ואשראי  תשלום  אמצעי  חברת  Cal הינה 
Visa ו-Diners ובסליקת ישראכרט. 1,500 עובדי החברה מעניקים שירותים ופתרונות פיננסיים ליותר מ- 1,858,000 בעלי 

כרטיסים ולעשרות אלפי בתי עסק. החברה בבעלות משותפת של הבנקים דיסקונט )72%( והבינלאומי )28%(.

<< משרות מוצעות

פרטי התקשרות:
קורות חיים יש לשלוח למייל:

visacal@cvwebmail.com

נציגי/ת שירות ומכירות למוקד אשדוד 
תיאור המשרה:

מתן שירות ומענה ללקוחות פרטיים במגוון רחב של 
נושאים פיננסיים.

מכירת מוצרי אשראי נלווים ופתרונות פיננסיים.
בונוסים בנוסף לשכר הקבוע.

המוקד פעיל בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:30
ללא ימי שישי וללא משמרות ערב!

דרישות:
 אוריינטציה שירותית ומכירתית.

 זמינות לקורס הכשרה הנמשך 4 שבועות במשרה מלאה
)בין השעות 08:00-16:30( באשדוד
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פרופיל החברה:
CBC group יצרנית ומשווקת בירה ומיצים מבוססי פרי, היא חלק מקבוצת  Carlsberg IBBL

קבוצת החברה המרכזית המונה עשר חברות בת, הממוקמות באזורים שונים ברחבי הארץ מצפון לדרום

פרטי התקשרות:
CBC_Group1@cocacola.co.il

<< משרות מוצעות
מנהל/ת משמרת למחסן

מלגזנים/ות
חשמלאים/יות

מפעילים/ות מכונה
מכונאי/ת/ אחזקה
טכנאי/ת/ אנרגיה
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נציג/ת תיאום פגישות - מספר משרה 2591
במסגרת התפקיד: מענה לשיחות נכנסות של לקוחות החברה ותיאום פגישה באולמות התצוגה.

היקף המשרה גמיש: משרה מלאה/ משרת הורה)אם(/ משרת סטודנט
שכר בסיס + פרמיות גבוהות מאד!!!

ארוחות מסובסדות, אירועי רווחה נרחבים, ערבי גיבוש ועוד תנאים סוציאליים מצוינים.

קניין/ית רכש - מספר משרה 2590
לתפקיד מאתגר ומפתח, הזדמנות להתפתחות ולמידה של תחום הרכש והכספים.

התפקיד כולל תקשורת שוטפת עם ספקים ולקוחות,
איתור ספקים חדשים, ביצוע מכרזים, ניהול משא ומתן והשוואת עלויות.

מנהל/ת חשבונות - מספר משרה 2067
לצוות ספקים דרוש/ה מנהל/ת חשבונות מנוסה

הנהלת חשבונות סוג -2 חובה
שליטה באקסל- חובה

אנשי/ נשות מכירות לכל רחבי הארץ - מספר משרה 2489
דרושים/ות נציגי/ות מכירה  לעבודה באולמות התצוגה ברחבי הארץ - תכנית עתודה ניהולית !

התפקיד כולל משא ומתן, סגירת עסקאות של מכירת רכבים חדשים.
תנאים מצוינים למתאימים/ות אופציות קידום ועתודה ניהולית.

פרופיל החברה:
קבוצת קרסו מוטורס, יבואנית מותגי הרכב רנו, ניסאן, דאצ'יה ואינפיניטי ומיבואני הרכב המובילים בישראל, הוקמה בשנת 

1933 על ידי משה קרסו והמהווה מאז ועד היום שחקן מרכזי בענף הרכב בישראל.

החברה מעסיקה היום כ-1,400 עובדים, כאשר המרכז הלוגיסטי של הקבוצה, ממוקם באזור התעשייה פארק ראם.
המרכז משתרע על פני כ- 120 דונם, כולל חניה לכ-5,000 רכבים, והוא נחשב לאחד המרכזים המתקדמים ביותר במזרח 

התיכון.

<< משרות מוצעות

פרטי התקשרות:
cv@carasso.co.il
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פרופיל החברה:
רשת רנואר הוקמה ב – 1993 ע"י הבעלים יוסי ברוש ואלי ברקוביץ'. מנכ"ל הרשת הוא סרג' דרעי.

לרנואר 95 חנויות ברחבי הארץ נכון להיום.

פרטי התקשרות:
Hr2@renuar.co.il | 052-4705638 :מורן
irisr@renuar.co.il | 052-3423570 :איריס

<< משרות מוצעות
דרושים צוותי ניהול ויועצי מכירה באשקלון מבקיעים

בואו לעבוד בסביבה אופנתית, דינאמית ומאתגרת. המשרה מתאימה גם למי שעפ״י חוק יכול/ה 
לעבוד בשבתות וחגי ישראל.

Hr2@renuar.co.il | 052-4705638 לפרטים: מורן

דרושים צוותי ניהול באשקלון
בואו לעבוד בסביבה אופנתית, דינאמית ומאתגרת. המשרה מתאימה גם למי שעפ״י חוק יכול/ה 

לעבוד בשבתות וחגי ישראל.
irisr@renuar.co.il | 052-3423570 לפרטים: מורן
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 קהל יעד – סטודנטים  ובוגרי  תארים בעבודה סוציאלית / חינוך/ הוראה/ קרמינולוגיה

פרופיל החברה:
שירות בתי הסוהר הינו ארגון כליאה לאומי, ארגון ביטחוני  בעל ייעוד חברתי  המשתייך 

למערכת אכיפת החוק. 
צרכיהם  מילוי  כבודם,   על  תוך שמירה  ונאותה,  בטוחה  ועצורים במשמורת   הנו  החזקת אסירים  תפקידו  של הארגון  

הבסיסיים והקניית כלים מתקנים,  על מנת לשפר את יכולתם להיקלט בחברה עם שחרורם. 
בשב"ס 32 מתקני כליאה ,כ-24,000 אסירים 

וכ- 10,000 סוהרים וקצינים בתפקידי ביטחון , טיפול ,תעסוקה ,חיילי חובה ויחידות מבצעיות. 
הארגון דואג להכשרה וטיפוח הסגל במגוון רחב של הכשרות מקצועיות.

<< משרות מוצעות

פרטי התקשרות:
giyus@ips.gov.il 
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פרופיל החברה:
תפקיד שירות התעסוקה הוא לסייע  לקדם  את תושבי העיר מחפשי העבודה ולקרבם לעבר תעסוקה או הכשרה מתאימה . 
שירות התעסוקה מביא עימו  את כלל אמצעי וכלי התמיכה בהשמה הנמצאים לשירותו: שוברי הכשרה, הכשרות מקצועיות, 
הכשרה בהתאמה, תוכניות  מקדמות תעסוקה ומותאמות אוכלוסייה. בנוסף לכך שירות התעסוקה גאה לעבוד לצד שותפינו 
המעסיקים הרבים והמגוונים הקיימים ברחבי העיר- מטרתנו היא גם למצוא עבורם את העובדים המתאימים ביותר אשר יענו 

על הצרכים שלהם בצורה הטובה ביותר ומצד שני לתת מענה רחב ומגוון למחפשי העבודה.

פרטי התקשרות:
פנינה דנינו  טל: 08-9317520 08-6685803 
פקס: 02-6326450
pninaben@ies.gov.il :דוא"ל
 oritz@ies.gov.il :אורית זנבה

<< משרות מוצעות
תחומי עיסוק הקיימים מתאימים גם לסטודנטים בענפים הבאים: אדמיניסטרציה, מכירות טלפוניות, תעשיה ועוד.
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משרות פתוחות באשדוד
מוקד כלמוביל

תיאום פגישות עם סוכן מכירות מיצובישי ויונדאי
)מוקד מכירה(

שעות הפעילות: 08.30-20.00 במשמרות 
ימי שישי לסירוגין

שכר 31 ₪ + בונוסים גבוהים של יעדי מכירות

טרגט
מוקד שירות לקוחות למגוון לקוחות

שיחות נכנסות
שעות פעילות 24/7 )יש אפשרות ללא שעות

שישי שבת וללא לילות(
שכר 28.49 ₪+ בונוסים על יעדי שירות

הוט
מוקד שירות לקוחות ללקוחות החברה

שעות פעילות- א'-ה' 08.00-17.00
ללא ימי שישי

שכר +28.49 בונוסים על יעדי שירות 

מכבידנט
שיניים   לרפואת  תורים  זימון  לקוחות  שירות  מוקד 

פציינטים קופ"ח מכבי
שעות הפעילות: 08.00-20.00 במשמרות

ימי שישי לסירוגין
שכר 28.49 ₪+ בונוסים על יעדי שירות

מכבי מידע
זימון תורים פציינטים קופ"ח מכבי  מוקד שירות לקוחות 

ומתן מידע על ביטוחי מכבי
שעות הפעילות: 08.00-00.00 במשמרות

ימי שישי לסירוגין
שכר 28.49 ₪+ בונוסים על יעדי שירות

מוקד "רשות האכיפה והגבייה"-  שירות לקוחות 
שעות פעילות המוקד 08.00-18.00 במשמרות

שכר +28.49 בונוסים על יעדי שירות

פרופיל החברה:
תקשוב הוקמה ב- 1996כחברתCall 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 21 סניפים בפריסה ארצית | כ- 3,500 עמדות שירות ומכירה | כ- 5,500 עובדים | כ- 4 מיליון שיחות בחודש | 

9001ISO למעלה מ- 500,000 שיחות שירות ומכירה ביום | זכיה בתקן האיכות הבינלאומי

<< משרות מוצעות

פרטי התקשרות:
 shiranve@tikshoov.co.il

במשרד: 07-32182328
נייד: 053-8261362
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פרופיל החברה:
תנועת הצופים העבריים היא תנועת הנוער הראשונה והגדולה בישראל. אשר מובילה את העשייה המרכזית של החינוך 
בני הנוער בכ- 200 שבטים, תוך הובלת תרבות ציונית אקטיבית. כציר מרכזי  הא-פורמאלי, מאגדת למעלה מ- 80,000 
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 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.

פרטי התקשרות:
jobs@zofim.org.il :פרטי יצירת קשר- לשליחת קורות חיים
מס' טלפון- 03-6303602/3

<< משרות מוצעות
תחומי הלימוד הרלוונטים:

חינוך, מדעי ההתנהגות, קרימנולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, מדעי הרוח וכדומה

משרות רלוונטיות: 
ריכוז שבט בתחום הלוגיסטיקה

ריכוז שבט בתחום ההדרכה
ריכוז וליווי תחומי הדרכה / צרכים מיוחדים/ הגשמה בהנהגה

הדרכות שכבה – היקף משרה כ- 10%
תפקידים זמניים לפרויקטים שונים

http://www.zofim.org.il  :כתובת אתר אינטרנט
http://www.zofim.org.il/jobs.asp :כתובת אתר אינטרנט ישירות לדרושים

תנועת הצופים העבריים 
בישראל



האם מי שעובר בהצלחה את ראיון העבודה ומתקבל לעבודה הוא העובד הטוב ביותר, או זה שיודע לשווק את עצמו הכי 
טוב?

למי שעדיין מתלבט לגבי התשובה הנכונה לשאלה, כדי להתעורר ומהר – למראיין אין כל דרך לדעת מי יהיה העובד הטוב 
ביותר, ולכן יתקבל לעבודה מי שהצליח "למכור את עצמו" הכי טוב. לרוב זה יהיה האדם שמודע להשפעת הרושם הראשוני 
ושפת הגוף שלו על המראיין, זה שיודע היטב מה  "הצד"  החזק  והבולט שלו ואיך הוא יכול לתרום לארגון, ובקיצור – זה 

שפשוט מגיע מוכן.

אז כדי שגם אתם תגיעו מוכנים לראיון עבודה ותעברו אותו בהצלחה, להלן 10 הכללים המרכזיים: 
1. גישה חיובית. מהי הדרך שבה אנו בוחרים להסתכל על המציאות בכלל, ועל תהליך הקבלה לעבודה בפרט. מה ה"סיפור" 
שאנחנו מספרים לעצמנו, שכדאי מאוד שימוקד בעוצמות שלנו ולא במה שחסר לנו. גישה חיובית מקרינה גם על בטחון 
לראות אצל המועמד  וזה מה שהמראיין מחפש  אליו(  ומתחבר  )להראות שאני מעוניין בתפקיד  והתלהבות  גבוהה  עצמי 

הפוטנציאלי.

2. הופעה חיצונית ושפת גוף. חשוב לשים דגש על שפת גוף פתוחה: יציבה זקופה )גם בעמידה וגם בישיבה(, ליישר מבט, 
לזכור לחייך, תנועות ידיים מתונות שיכולות לסייע להעביר את המסר טוב יותר.

3. ללמוד על הארגון והתפקיד מכל מקור אפשרי.  להיכנס לאתר האינטרנט של החברה )במידה ויש(, לבדוק האם לחברה 
יש חזון, מהו המבנה הארגוני. במידה ויש לכם מכרים שעובדים או מכירים את הארגון אל תהססו להרים טלפון ולקבל מהם 

מידע נוסף.

4. למה דווקא אתה? לכתוב מהן 8 היתרונות בהן אתה בולט ביותר, וכיצד הן יכולות לעזור לך לבצע את התפקיד על הצד 
ולדעת גם  ביותר,  יש לבחור לפני כל ראיון עבודה את 4 היתרונות הבולטים אצלך )מתוך ה-8( שרלוונטיות  ביותר.  הטוב 

להדגים כיצד הן באות לידי ביטוי.

5. להתכונן בבית על מתן תשובות לשאלות האופייניות בראיון עבודה. דגש מיוחד יש לשים על  השאלות המורכבות יותר 
כמו: מדוע עזבת את מקום העבודה האחרון שלך? איזו תכונה בך היית משפר? איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים? 

6. לעולם לא להגיד אף מילה רעה על מקום העבודה הקודם או הבוס הקודם שלך. כדי לא להיתפס כמי שלא לוקח אחריות, 
או לא נאמן למקום העבודה שלו או ככזה שמתקשה להסתדר עם סמכות. 

7. לא לפחד משתיקה בראיון עבודה. סיימת לדבר - שים נקודה ותמתין בסבלנות לשאלה הבאה. הצורך להמשיך ולדבר גם 
אחרי שסיימת )רק בכדי להימנע משקט(, עלול לגרום להתפזרות מיותרת.

8. לשדר נחישות – התפקיד שלי. לא מדובר בהתנשאות, אלא בידיעה שאני האדם המתאים ביותר לתפקיד.

9. לא לסיים אף תשובה באופן שלילי בראיון. גם אם התשובה לשאלה היא לא, יש להוסיף מיד אחרי הלא - מה כן. למשל: יש 
לך ניסיון קודם? "לא, אך מאחר ואני בעל יכולת למידה עצמית גבוהה ואני מוכן להשקיע הרבה מאוד כדי להצליח בתפקיד, 

אתה תשמח לראות באיזו מהירות אני אשתלב בתפקיד". 

10. לשאול שאלות את המראיין. שאילת שאלות ענייניות הן על התפקיד והן על הארגון, ישדרו למראיין כי אתה בוטח בעצמך 
ויכול לראות את עצמך משתלב בארגון.

איך לעבור בהצלחה ראיון עבודה?



לפרטים 9990*

לימודים לתואר ראשון

לימודים לתואר שני

מכינות קדם אקדמיות

פסיכולוגיה | עבודה סוציאלית |  כלכלה וחשבונאות | קרימינולוגיה | בריאות 
ובנקאות  כלכלה   | תיירות   | ולוגיסטיקה  כלכלה   | תזונה   | סיעוד   | הציבור 
 | ואנתרופולוגיה  סוציולוגיה   | וניהול  כלכלה   | סוציאלית  לעבודה  הסבה   |
פוליטיקה וממשל | לימודי ארץ ישראל | לימודים רב תחומיים במדעי החברה: 

חינוך, משאבי אנוש, מנהל עסקים | מדעי המחשב

עבודה סוציאלית | קרימינולוגיה | כלכלה יישומית

צעד חכם עתיד מבטיח


