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בכנס הכנה לשוק העבודה בחוג למדעי המחשב
השתתפו  60סטודנטים ובוגרים
התוכנית כללה סדנת לינקדאין למתקדמים בהנחיית הגב' גלי דור-בלייר,
מומחית להדרכות לינקדאין ,בעלת ניסיון רב בגיוס עובדים לחברות
טכנולוגיות .כמו כן השתתפו ביום זה נציגים בכירים ממשאבי אנוש
של שתי חברות היי-טק משגשגות מאשקלון ,חברת  Lsportsוקבוצת
 AimBtter-RyLtechשהציעו משרות סטודנט ומשרות לבוגרי מדעי המחשב.

בכנס הכנה לשוק העבודה בבית ספר לעבודה סוציאלית
השתתפו  80סטודנטים ובוגרים

התוכנית כללה סדנא בהנחיית הגב' דליה סרויה ,מומחית לשיווק ומכירות
והכנה לראיונות עבודה .כמו כן השתתפו ביום זה מעסיקים שהציעו משרות
איכותיות לבוגרים כמו שירות בתי הסוהר ,נציגי האיגוד המקצועי על זכויות
וחובות עובדים סוציאליים.

סדנאות הכנה לשוק עבודה בחוג הרב תחומי
השתתפו כ 150-סטודנטים
התקיימו  3סדנאות נפרדות במסלול חינוך ערב ובוקר וסדנת לינקדאין
במסלול משאבי אנוש.

בכנס הכנה לשוק העבודה בבית ספר לתיירות ולימודי א"י
השתתפו  56סטודנטים ובוגרים,
התוכנית כללה סדנא ייחודית בנושא הכנה לשוק העבודה וחיפוש משרות
במדיות השונות והתקיימה הרצאה מיוחדת של הגב' קרן רוית בנושא שיווק
התיירות .כמו כן השתתפו בוגרים של בית הספר לתיירות אשר הציגו
את המיזמים והיוזמות שהקימו תוך קריאה לבוגרים להצטרף למיזמים
התיירותיים.

ביום זרקור להיכרות עם תכנית חותם
להכשרת אקדמאיים לקבלת תעודת הוראה
השתתפו  60בוגרים אקדמאיים
תכנית חותם מכשירה בוגרים אקדמאיים תוך שילוב המשתתפים בכיתות
לימוד כבר בשנה הראשונה .כיום כ 15-בוגרים הצטרפו לתוכנית לאחר מיון
קפדני ביותר.

בסדנאות לסטודנטים ובוגרים בחברה הערבית
השתתפו כ 70-סטודנטים
שתי סדנאות נפרדות בהנחיית מרצה מאקדמיה דובר השפה הערבית,
התקיימו ועסקו בהכנה לשוק העבודה וכתיבת קורות חיים.
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לחברת נס מהחברות הטכנולוגיות המובילות בישראל דרושים אקדמאיים
בוגרי מדעי המחשב והנדסאי תוכנה
(מס' משרה באקדמי) 34771
לחברת אלום עשת אומן בע"מ ביבנה דרוש אקדמאי בתחום משאבי אנוש
(מס' משרה באקדמי )348772
לחברת אדידס ישראל בחולון דרושים בוגרי תואר ראשון בכלכלה ולוגיסטיקה
(מס' משרה באקדמי )34798
לפירמת רואה חשבון פאהן קנה מהמובילות בישראל דרושים רואה חשבון
ובוגרי חשבונאות לאחר שנת השלמה
(מס' משרה באקדמי )348800
לאלווין ישראל דרושים עובדים סוציאליים לסניפים הפרושים ברחבי הארץ
(מס' משרה באקדמי )348801
לחברת טרגטקול דרוש בוגר ראיית חשבון למשרת עוזר חשב בעיר שדרות
(מס' משרה באקדמי )348803

