
 

 

 

   בתשפ"חוברת התמחויות 

 

 הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

 הפקולטה לרוח וחברה 
  

 



1 

 

 

 תוכן עניינים 

 4.............................................................. המחלקה לפרסומים ודוברות  - אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 4 ............................................................................................................ מתמחה ביחידת הדוברות 

 4....................................................................................................... גוריון - רדיו אוניברסיטת בן

 5 ..................................................................................................................... תפקידי ניהול ברדיו 

 6...................................................................................................... אוניברסיטת בן גוריון  -הלל

 6 .............................................................................................. רכז/ת דיגיטל ארצי של הילל ישראל

 7 ..................................................................................................................... רכז/ת פיתוח יזמות 

 7............................................................................................. אגף החשב הכללי -משרד האוצר

 7 .............................................................. מנהל ברכש הממשלתי -מתמחה במחלקת כלכלה ומדיניות

 sodastream ...................................................................................................8 -סודהסטרים

 8 .............................................................................................................. מתמחה למחלקת הגיוס 

 8.................................................................................. היחידה לתכנון אסטרטגי   -עיריית אופקים

 8 ..................................................................................................... פיתוח הדרכות ותוכניות עבודה

 9 ..................................................................................................... תכנון אסטרטגי ושיתוף הציבור 

 9 ............................................................................................................................. אבטחת מידע

 9 ................................................................. ות עבודה במחלקה לתכנון אסטרטגי, תכנון פיתוח וחדשנ

 10 ......................................................................................................... סוכנות לביטוח  -מורנו

 10 ............................................................................................................ רפרנט השקעות פנסיוני 

 11 ................................................................................................................. שוקר קריאייטיב 

 11 ........................................................................................................................ מנהל/ת דיגיטל 

 11 ...............................................................................................................................גרפיקאי/ת 

 11 .............................................................................................................. אנליסט/ית / חקר שוק 

 11 ............................................................................................................ כתיבת תוכן וקופירייטינג 

Cactus Capital Ventures ............................................................................................... 12 

 12 ............................................................................................................................. פיתוח עסקי

iGreen Enregy ............................................................................................................... 13 

Financial Analyst ................................................................................................................. 13 

Account Manager ............................................................................................................. 13 

Business development ....................................................................................................... 14 

project manager ................................................................................................................ 15 

 15 .................................................................................................................... כתיבת תוכן שיווקי

ISCL Summit .................................................................................................................. 16 

 CR ............................................................................... 16 -כתיבת ועריכת תוכן לרשתות חברתיות ו

 16 ............................................................................................................... ניהול קהילה דיגיטלית 

 18 .............................................................................................................. מחקר לייעוץ אסטרטגי 



2 

 

 

 18 ...................................................................................................................... קריאייטיב וויזואל

 18 ......................................................................................................... תהליך הדרכה פנים ארגוני 

 19 ................................................................................................................. שיווק וקידום סדנאות 

LEC- leading edge consultants ..................................................................................... 20 

 20 ...................................................................................................... אנליסט בתחום האסטרטגיה 

MDClone ....................................................................................................................... 22 

HR Intern .............................................................................................................................. 22 

Morphisec ..................................................................................................................... 23 

 Recruitment Marketing ....................................................................................... 23שיווק גיוס 

 eMPLOYEE EXPRIENCE .............................................................................................. 23רווחה 

Rezilion .......................................................................................................................... 25 

 25 ............................................................................................................. מתמחה במשאבי אנוש

Siga- SCADA syber alert systems .................................................................................. 26 

SALES DEVELOPMENT REP. & MARKETING ........................................................................ 26 

Market analysis ................................................................................................................... 26 

Smartrike ....................................................................................................................... 28 

 28 ........................................................................................................................ מתמחה בשיווק

 28 ............................................................................................................ התמחות במשאבי אנוש 

Wework ......................................................................................................................... 29 

Community Team Member ............................................................................................... 29 

 29 ................................................................................................................ הרשת באר שבע 

 30 ............................................................................................................................... ניהול אתר 

 30 ...................................................................................................................ניהול עמוד פייסבוק

 30 ............................................................................................................... ניהול עמוד אינסטגרם 

 31 ....................................................................................................... הובלת תחום תיעוד וחשיפה

 31 ............................................................................................................................... עיצוב גרפי 

 31 ...................................................................................................ניהול קבוצת פייסבוק קהילתית 

 32 ......................................................................................................................... כתיבת ניוזלטר 

 32 ...................................................................................................................... קבוצת אורון 

 32 ............................................................................................................................... רכז/ת גיוס

 33 ..................................................................................................... מועצה אזורית בני שמעון 

 33 .......................................................................................... התמחות במחלקת דוברות בני שמעון

 33 ............................................................................................ אסטרטגיה, מחקר והגשמת חלומות

 34 .............................................................................................. מתמחה במרכז צעירים בני שמעון

 Merage foundation ............................................................................................ 34קרן מירא'ז 

 34 .......................................................................................................... רכז פיתוח תיירות יין בנגב 



3 

 

 

 35 ........................................................................................................................ מונא דרום

 36 ......................................................................... מתמחה קשרי מעסיקים, גיוס וכתיבת קורות חיים 

 36 ................................................................................................... שמש השמות בפרוייקטים 

 37 ....................................................................................................... השמת בכירים  HRמתמחה 

auto ds ............................................................................................................................ 37 

 37 .......................................................................................... מתמחה במחלקת שיווק וכתיבת תוכן

labs 02 ............................................................................................................................ 38 

 38 .......................................................................................................... אנליסט/ית בקרן הון סיכון

 MCCANN VALLEY ............................................................................................... 38מקאן וואלי 

Digital media intern ............................................................................................................ 38 

 SPLANDER ............................................................................................................ 39ספלנדר 

 39 .............................................................................................................................. מנהל מוצר 

 39 ......................................................................................................... פים אחראי תקציב וגיוס כס

 40 ...................................................................................... מרחב דרום  –התאחדות התעשיינים 

 40 ...................................................................................................................... מתמחה בכלכלה 

 41 ........................................................................................................................ מתמחה בשיווק

 41 ............................................................................................ לשכת המסחר תל אביב והמרכז

 41 ................................................................................................... ה באגוד לשכות המסחר מתמח

FUTURE MOBILITY ............................................................................................................. 42 

 43 ................................................................................................ מוביל/ת מדיניות תחבורה קיימת 

 

  



4 

 

 

 המחלקה לפרסומים ודוברות   - אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 . חדשות למערכת מאוד דומה באופן פועלת  בנגב גוריון- בן באוניברסיטת הדובר לשכת

 : הדובר לשכת  באמצעות שניתנים השירותים בין

 .  והפצתם חדשותיים סיפורים  ויצירת איתור -

 . תקשורת לאנשי מידע ומתן לשאלות  מענה -

 .  והמנהלה הסגל אנשי  עם ראיונות  ותיאום בקמפוס תקשורת אנשי של ביקורים ארגון -

 .  עיתונות וקשרי דוברות בנושאי  סגל  וחברי למחלקות ייעוץ מתן -

 . בתקשורת משברים ניהול  לרבות האוניברסיטה להנהלת תקשורתי ייעוץ -

   ברות ו מתמחה ביחידת הד 

 .ראיונות ותיאום מפגשים ארגון, ניסוח, בתחקור הדוברות לצוות סיוע

 דרישות התפקיד: 

 אם  שפת  ברמת אנגלית או  וכתיבה דיבור -רהוטה עברית

 מעולים  אנוש יחסי

 וארגון סדר

 גבוהה  מוטיבציה

 גמיש   יום התמחות:

 מהבית  לעבודה אפשרות+ הסנאט  בניין מיקום ההתמחות:

 

 גוריון - רדיו אוניברסיטת בן 

עבור   להתנסות  מעולה  מקום  ומהווה  וביעילות  במהירות  מסרים  להעברת  מצוין  תקשורת  כלי  הוא  רדיו 

מעבר   –המעוניינים בתקשורת, עיתונאות ובידור איכותי. בשנים האחרונות הרדיו עובר מהפכה של חדשנות 

שים מכל מקום משידור באמצעות אנטנה לשידור דרך האינטרנט. תשתית השידור האינטרנטית מאפשרת לאנ

דרישה   לפי  איכותי  תוכן  ולקלוט  לייצר  )כגון    –בעולם  בעולם  המובילות  באוניברסיטאות  פודקאסט.  כלומר, 

הרווארד, קורנל, אוקספורד ועוד( קיימים שידורי רדיו אקדמיים וסטודנטיאליים ובשנים האחרונות גם שידורי  

התחנה התפתחה לרשת פודקאסטים באיכות  גוריון. לאחר שנת התבססות,  -פודקאסטים באוניברסיטת בן

 שידור מעולה, העוסקת בתחומי הידע האקדמי, חיי הסטודנטים וחברי הסגל, מוזיקה ויצירה של תושבי הנגב.  

גוריון" מופעלת על ידי סטודנטים, חברי סגל אקדמי, מנהלי וטכני ותושבי הנגב -תחנת "רדיו אוניברסיטת בן

רות על שידורי הרדיו האינטרנטי בארץ ובעולם. התחנה מציעה הכשרות  ומעודכנת בכל ההתפתחויות שעוב

לשדרנים ואנשי מעטפת השידור. התחנה מאפשרת קידום ופרסום לחוקרים ויוצרים בנגב. כמו כן, התחנה  

מקיימת שיתופי פעולה עם תחנות רדיו ומוסדות חינוכיים שונים בישראל ובעולם במטרה לייצר תוכן איכותי  

 הגבוהים ביותר.  בסטנדרטים 

  לגיבוש   עד  הרצה  במתכונת  פעלה  ומאז  שנים  4  לפני  סטודנטים  ידי  על  הוקמה  גוריון  בן  אוניברסיטת  רדיו  תחנת

  מתוצרת  ומקוריות  חלוציות   רדיו  ליצירות   בית   להיות:  עיקריות  מטרות   מספר   לעצמה  שמה  התחנה .  ואופי  חזון
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 ולהיות;  הרחב  לקהל   ידע  ולהנגשת  האקדמית  הפעילות  להעצמת  כלי  לשמש;  והנגב  האוניברסיטה  קהילת

 .  בנגב גוריון בן אוניברסיטת  של  וסטודנטיות סטודנטים עבור עתידית לקריירה ומקפצה חממה

  בשנתיים   שהפקנו התכנים  כל   את  שמרכז,  התחנה  של האינטרנט  באתר  התחנה  מפעילות  להתרשם   אפשר

 / https://radio.bgu.ac.il: האחרונות

 

 קישורים שימושיים: 

 / https://www.bgubroadcasts.org   אתר תחנת הפודקאסטים

 bgu.radio@bgu.ac.ilכתובת אימייל התחנה לשאלות ובירורים: 

 מגייס אנשי צוות בעלי מוטיבציה גבוהה ויכולות ניהול   -ד"ר בוזי רביב  –בימים אלו מנהל התחנה 

 

   תפקידי ניהול ברדיו 

  מנהלות   לאתר  נצטרך  לכן.  אדם  כוח  מבחינת  והן  יכולות  מבחינת  הן  מאד  לצמוח  עתידים  אנחנו  הקרובה  בשנה

.  ועוד  טכנולוגיה,  פיתוח, תחקירנות, תוכן,  שיווק: התחנה  בפעילות   וחדשים  שונים  תחומים   שיפתחו   ומנהלים

 לתפקידים  ולהתמיין  באוניברסיטה  ומפתיעה  מרגשת  הכי  ליחידה  להצטרף  ואתכן  אתכם  מזמינים  אנחנו

 . שלנו בתחנה חלוציים

  פיתוח .  בשבוע  קבוע  בזמן  משוכלל  באולפן  המשדרים  שדרנים  על  אחריות  -  החי  בשידור  רצועה  ניהול

  רדיו   תחנת-מיני  של   התנהלות,  ואמנותית  טכנית  תמיכה,  הקבועות  התכניות  של  ביצוע  אחר  מעקב,  השדרנים

 .וניהולי אומנותי פעולה חופש  יש הרצועה ת .כשלמנהל עצמאית

  ופיתוח   עדכון. התחנה  של   הדיגיטלי  הראווה  חלון על  אחריות   -   הדיגיטליים  והנכסים  האינטרנט   אתר  ניהול@  

  בפרויקט   שנמצאים  סטודנטים   הכולל  נוספות  יגיטליות ד  מערכות  פיתוח  צוות   של  ליווי.  התחנה  אתר   של   מתמיד

 . המידע מערכות  ניהול  מתחום גמר

 

  של   המאזינים  מעגלי   הרחבת   -   דרך  פורץ   תפקיד  -  החברתיות   והרשתות   השיווק  אסטרטגיית  -   מותג  ניהול@  

 האסטרטגיה  והטמעת  שיווק  אסטרטגיית  פיתוח.  לה  ומחוצה  האוניברסיטה  בתוך,  ברדיו  השונות  התכניות

 .החברתיות ברשתות  התחנה חשבונות של  ופיתוח ניהול. בארגון

 

 דרישות התפקיד 

 ארץ  דרך,  דרך  ופורץ חלוצי  בפרויקט מעורב להיות רצון, מחשבתית גמישות, צוות עבודת

 

  

https://www.bgubroadcasts.org/
https://www.bgubroadcasts.org/
https://www.bgubroadcasts.org/
mailto:bgu.radio@bgu.ac.il
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   אוניברסיטת בן גוריון   - הלל 

סטודנטים   של  היהודית  זהותם  את  לחזק  ארגון שמטרתו  הנו  ישראל  תחושת  הלל  את  ולהעמיק  ישראלים 

וזהויות  קהילות  של  הרחב  המגוון  עם  היכרותם  והעמקת  חשיפתם  באמצעות  וזאת  היהודי  לעם  שייכותם 

יהודיות הקיימות בעולם כיום. הלל ישראל פועל בשמונה מרכזים באוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ תוך  

חינוך מוסדות  חברתיים,  ארגונים  עשרות  עם  פעולה  כ  שיתוף  שנה  מדי  ומוניציפליים.  - וגופים ממשלתיים 

הלל    20,000 הלל בישראל.  מרכזי  ידי  על  המופעלים  ובאירועים  בתכניות  חלק  לוקחים  וצעירים  סטודנטים 

מדינות שונות והוא    15-קמפוסים ב  500-ישראל הנו המרכז הישראלי של ארגון הלל העולמי אשר פועל בכ

 של הארגון העולמי.מהווה את הבסיס לפעילותו הגלובלית 

 ארצי של הילל ישראל   דיגיטל רכז/ת  

 .  עצמכם את ולהביע להתפרע מרחב המון עם יצירתי תפקיד

  הארגון   של  הסיפור  את  לספר  ורוצים  ויראלי  תוכן  ליצור   שיודעים,  ויוזמה  גדול  ראש  עם  נשים.א  מחפשים  אנחנו

 . שלנו

  דיגיטליות  פלטפורמות  בתפעול  וכלים  ניסיון  לרכוש  הזמן   זה  וירטואלי  לקיום  עבר  שהעולם  אלו  בזמנים  במיוחד

  הפוטוגרפי  התחביב  בהפיכת  ניסיון  ולרכוש  אלינו   להצטרף  מוזמנים  אתם.  משמעותי   דיגיטלי  תוכן  והפקת

 .  היום של התעסוקה  לעולם  ורלוונטי מקצועי לניסיון

 . Google, ניוזלטר , Facebook, Instegram: תפעלו בהן העיקריות הפלטפורמות

 עשייה,  מגוונת  יהדות,  התפוצות  ויהדות  ישראל  בין  הקשר  הם  מתעסק  שלנו  הארגונים  בהם  התחומים

 .והובלה מנהיגות , קהילה, חברתית

 דרישות התפקיד: 

 . אינסטגרם, פייסבוק -  חברתיות  בפלטפורמות  ענפה ופעילות  מצוינת היכרות -

 .עצמאית לעבודה ונכונות מסוגלות -

  עם   יחד   טווח  ארוכת   תכנון  יכולת ,  יעד   בתאריכי   ועמידה  שונים  גורמים  עם  לו“ז  של   ותיאום  בנייה -

 . משתנים בתנאים גמישות

 . רכזים צוות והובלת ריכוז -

 .החברתית העשייה בתחום משותפים פרויקטים להפקת ומוטיבציה מעולים  אנוש קשרי -

 .העבודה לצרכי בהתאם להשתנות שעשויות בשעות  השבוע במשך  לפעילות זמינות -

 . ומקצועית גבוהה  ברמה בעברית בכתיבה שליטה -

 .גבוהה ברמה האנגלית  בשפה בכתיבה לשליטה יתרון -

 כישורים נדרשים: 

 אהבה והבנה עמוקה של הרשתות החברתיות 

 , ראש גדול.Team playerשליטה מעולה באנגלית, עצמאות, יזמות, יכולת ורצון ללמוד, 

  התפוצות ויהדות פלורליסטית יתרון להיכרות עם עולם יהדות  



7 

 

 

 מיקום ההתמחות: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 ימים ושעות : 

 . סטודנטים עבור מובנה, שעות ולא משימות מוכוון, מהבית בעיקר, מאד גמיש

 פיתוח יזמות רכז/ת  

 בין  קשר  -הלל  של  העיסוק  בתחומי  שונות  סטודנטיאליות   יוזמות  בהפקת  שיתמקדו  ת/ רכז  מחפשים  אנו

,  שונים   ארגונים  עם  פעולה  שיתופי  ליצור  תפעלו  זה  בתפקיד.  פלורליסטית  ויהדות  התפוצות  יהודי  עם  ישראלים

 . המקומית העירונית וברמה, ל"בחו מרכזים  ועם בארץ פעילות, מפתח בתפקידי אנשים

 .הפרויקט ומישוב אירועים ותכלול הפקה, עצמאית ועבודה בצוות עבודה, פיתוחם, רעיונות בהגיית תתנסו

 דרישות התפקיד: 

  שליטה,  התפוצות ויהדות הפלורליסטי  היהדות עולם עם היכרות , יצירתיות, מעולים אנוש יחסי, יזמות

 .לעשייה וקבוצות אינדיוידואליים של  והנעה אירועים בהפקת ניסיון,  באנגלית

 סטודנטיאלי  ז"ללו מותאים, מאד  גמישימים ושעות: 

 

 החשב הכללי אגף    - משרד האוצר 

 מנהל ברכש הממשלתי - מתמחה במחלקת כלכלה ומדיניות 

 : הרכש  מנהל על רקע

  תפקידיו .  האוצר  במשרד  הכללי  החשב  באגף  כלכליים  משרדים  בחטיבת  מטה  גוף   הוא  הממשלתי  הרכש  מנהל

  הממשלה   משרדי  עבור  מרכזיות   התקשרויות   ליצור ,  הממשלתית  הרכש   מדיניות  את   להתוות   הם   המרכזיים

  הממשלתיים   לגופים  לסייע  וכן,  רכש  וקדם  רכש  תהליכי  לביצוע  דיגיטליות   תשתיות  להקים,  הסמך  ויחידות

 . במשרדם הרכש מדיניות ויישום בביצוע

  בתחום   מגוונות  כלכליות   סוגיות  ולסקור  לבחון  הסטודנטים   ידרשו  הממשלתי   הרכש  במנהל  מההתמחות  כחלק

 :  לדוגמא הממשלתי הרכש

 

  כלל   את  שישמש  מרכזי  למכרז  יציאה  לקראת  צורך  והערכות  שוק  ניתוחי  -מכרזים  קדם  מיפויים  ביצוע .1

 .הסמך ויחידות הממשלה משרדי

 נתונים  מבוססת  מדיניות  החלטות קבלת לצורך רכש   נתוני  ניתוח -נתונים  ניתוח .2

 . הרכש בתחום כלכלית סקירות  ביצוע -כלכליות סקירות .3

אנו מאפשרים לבצע מרחוק את ההתמחות למעט פרזנטציות וכשתי פגישות מעקב שידרשו אליהם    :הערות

 משרדי אגף החשב הכללי במשרד האוצר נמצאים בירושלים.  .במהלך ההתמחות
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 SODASTREAM  - סודהסטרים 

  וכן,  מוגזים  משקאות  להכנת  ביתיים  מכשירים  המייצרת  ישראלית  חברה  היא  מ "בע  אינטרנשיונל  סודהסטרים

 החברה בבעלות חברת פפסיקו העולמית. .המשקה של  הטעם  להעשרת סירופים

  2011  במהלך  הגיע  שלה  השוק  שווי.  צרכנים  מיליון  10-כ  בקרב,  העולם  ברחבי  מדינות  42-ב  פועלת  החברה

,  כיום   ".בריטה"  המים   סינון  מכשירי   את   גם "  סודהסטרים"  מפיצה   בישראל.  דולר  מיליארד  מעל   של   לרמה

 .באשקלון במפעל והסירופים ברהט במפעל מיוצרים  החברה של  המכשירים

 מתמחה למחלקת הגיוס 

  מנהלים   מול  עבודה,  חיים  קורות   סינון,  גיוס  לתהליכי  ויחשף   יכיר .  המפעלית  הגיוס  לרכזת   תמיכה   יתן  המתמחה

 .בחברה שונים   בפרויקטים והתנסות השונים הצרכים לפי אדמינסטרטיבי תמיכה מתן,  מגייסים

,    מוטיבציה  ת/בעל,  גבוהה  למידה  יכולת  ת/בעל,  יזמות,    חברתיים  כישורים  ת/ בעל  מתמחה  מחפשים  אנחנו

 .מחשב יישומי עם טובה  הכרות, וארגון סדר

 

 היחידה לתכנון אסטרטגי   - עיריית אופקים 

הקרבה לבאר שבע   .רקטיביתבשנים האחרונות אופקים נמצאת בהליך של פיתוח וכניסה לתודעה כעיר אט

לכדי   המגיעה  במס  ההנחה  עם  ויחד  גישה  לשינוי  הביאו  רכבת  תחנת  מומנטום    80והקמת  יצרו  אש"ח 

לאור זאת ולאור מגמות נוספים כמו מעבר בסיסי צהל לנגב והחלטה להעביר חברות  ופוטנציאל גדילה רחב.

היחידה לתכנון אסטרטגי  . אסטרטגי כולל לעיר אופקים ומפעלים לנגב הביאו למסקנה שיש צורך בקידום תכנון  

הוקמה לאור ההבנה שישנו צורך בגורם מתכלל שיסייע לתכנן ולקדם חשיבה פורצת דרך בעיצוב עתידה של  

יום  . העיר למציאות  לטווח ארוך  וחזון  תכנון  בין  ליישם מציאות המשלבת  פועלת  לתכנון אסטרטגי  היחידה 

החלמה של העיר ,על כיוני ההתפתחות העירונית ,הבאת שיטות עבודה חדישות  יומית. אנחנו אחראים על ה

וכלי עבודה מתקדמים. לשם כך אנחנו מחפשים מתמחים המעוניינים לקחת חלק בתכנון האורבני של העיר  

ולסייע ביצירת מערכת נתונים ומידע שיאפשרו לנו לחלום, להטמיע ולשלב מודלים מתקדמים המזוהים עם 

ילות, להביא חדשנות, לסייע למנהלים השונים להטמיע את הכלים ולא פחות חשוב לעזור לחשוב ערים מוב

  מחוץ לקופסא.

אז אם אתם מחפשים מקום להשפיע, להתנסות הלכה למעשה בהשפעה על התוצרים והמהלכים התכנונים  

בצוות. אצלנו  חלק  לך  יש  שאפ בעיר  המאמינים  ציניים,  לא  רציניים  חבר'ה  מחפש  שינוי, אני  להוביל  שר 

להאמין שזה אפשרי. למנהלים  ולגרום  עבודה מתקדמים  כלי  להכין   להטמיע  לסטודנטים  העבודה תאפשר 

 .ני העבודה והפעילות העתידית של העירוניירות עמדה, להציג מגמות ולסייע בהגדרת כיו

 פיתוח הדרכות ותוכניות עבודה 

   ה\דרוש

 .עבודה ותוכניות  הדרכות פיתוח בתחום  להתמחות המעוניין חרוץ עובד

 .ביצוע ומעקב התוכניות  ניתור,  עבודה  תוכניות בכתיבת  למנהלים ליווי

 . לפועל להוצאה עד  ומסמכים רקע חומרי  הכנת,  ידע בתחומי להדרכות  צרכים ומיפוי איתור

 דרישות התפקיד: 
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,   יתרון   POWER B.I  עם  היכרות.    והדרכה  הבנה  יכולת,  נוסחאות  עם  היכרות  חשוב!!  באקסל  טובה  שליטה

,  פערים   עם  להתמודד  מפחדים  לא.    חינמיות  סקרים  ומערכות  דוקס  בגוגל   הכרות,   מצגות  והכנת  שליטה

  בהכנת   לסייע,    עבודה  תוכניות  חוברת  להכין  תידרשו,    העבודה  במסגרת.     גדול   ראש ,  עצמית  למידה  יכולת

 בורד  דש  -  נתונים ואיסוף מדידה כלי

 ושעות: ימים 

ישנה גמישות בימים ושעות העבודה המקובלים , חלק מהשעות ניתן לבצע מרחוק  . אפשר להגיע יותר  

 מפעם בשבוע   ולאורר תקופות  עם עומס מבחנים ועבודות 

 תכנון אסטרטגי ושיתוף הציבור 

  ולבנות העתידיות המגמות מה ולהבין מצב  תמונות   לנתח, ריאלי אבל ארוך  לטווח לתכנן אתכם יןמעני אם

 .   עבודה תפיסת

  ולעזור   וחדשנות ציבור  שיתוף,   אסטרטגי תכנון של בתחום איתי לעבוד המעוניינים  עובדת עובד  מחפש אני

 ההחלטות  ולמקבלי האגפים למנהלי עבודה כלי שתהיה.  לאופקים עדכנית  מצב תמונת   ליצור לי

 דרישות התפקיד 

  להכין,  וטבלאות גרפים לבנות יודעים, גבוהה ברמה באקסל שולטים,  אותם מעניינת  שחדשנות, סקרנים

 . סקרים לבצע,  נתונים  לנתח תשובות  ולמצוא שאלות לשאול מצגות

 ( חובה לאׁ )  GIS מערכת עם גם לעבוד ויכול  שמכיר למי יתרון

 ימים ושעות 

 . העבודה ובשעות העבודה בימי,  גמיש

 

 אבטחת מידע 

  לרבות ,    בעיר  מידע   אבטחת  מערך  תפיסת  בפיתוח  לסייע  המעונייניםו  לתחום  והבנה  זיקה  שיש  מילמיועד  

  אבטחת   נוהלי  ביישום  ועובדים  מנהלי  ליווי  מידע  מאגרי  הבטחת .   בתחום  תקנות  ופיתוח  איסוף,  נהלים  כתיבת

 .מידע

 דרישות התפקיד 

  חומרי,  נהלים הטמעת של בסביבה תעסוק העבודה עיקר.  הפעלה מערכות  עם היכרות , באנגלית שליטה

  תוכנה חומרה  מערכות של מעמיקה  בהיכרות חובה אין.  עבודה ונהלי תקנות של ביצוע  אחר מעקב, הדכה

 ב"וכיו

 , תכנון פיתוח וחדשנות עבודה במחלקה לתכנון אסטרטגי 

 .  מרכזים צירים  במספר עובדת באופקים אסטרטגי לתכנן  היחידה

 .B.I כלי ופיתוח עבודה GIS, צרכים ניתוח,   חדשים תושבים אחר מעקב, עתידי בתכנון וליווי סיוע. 1

 ,  ציבור שיתופי קידום. 2
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 .חכמות וערים  חכמה תחבורה  על בדגש  חדשנות . 3

 . ההמראה תוכנית,  עבודה תוכניות :   כמו ברשות ותוכניות פרויקטים והטמעת ליווי. 4

 . חדשים מיזמים של  לפועל ובהוצאה בגיוס סיוע. 5

 דרישות התפקיד 

 . אותם נים ימעני  ל" הנ שהתחומים תקשורתי,  ה\חרוצ,   גדול ראש: האישית ברמה

  עם   היכרות   לפחות  טובה  ברמה  אקסל.    באנגלית  חומרים  של  קריאה  יכולת,    טובה  אנגלית:  מקצועית  ברמה

 .  התוכנה

 ב"וכיו דרייב  גוגל, דודל:  אינטרנטים  כלים  עם עבודה לצד  מצגות עם עבודה

 ימים ושעות 

 קבוע מועד  שיהיה  חשוב,  גמיש

 

 סוכנות לביטוח   - מורנו 

,  אווירי,  ימי,  עסקים,  דירות ,  רכבים;  הביטוח  ענפי  בכל  רישיונות  בעל  ביטוח  תאגיד הינה  לביטוח  סוכנות  מורנו

  קורת  תחת ופרטיים עסקיים ללקוחות הביטוח שירותי כלל את ומעניקה ועוד פיננסים , פנסיוני, חיים, בריאות

 .  אחת גג

 .בישראל הביטוח סוכנויות בצמרת נמצאת היום ועד  ומאז מורנו מורדכי ידי על 1986 בשנת  הוקמה הסוכנות

 רפרנט השקעות פנסיוני 

  את   קדימה  להצעיד  יכולים  היינו  לא  הביטוח  עולם   לולא   שהרי,  הכלכלה  עולם  של  המנוע  הוא  הביטוח  עולם

 .  האחרונות השנים  במאות שנעשה כפי הכלכלה עולם

 .הדרך בהמשך העבודה בשוק ומשמעותי  חשוב יתרון הסטודנטים לכם  תתן  זה לעולם  חשיפה

 אופי ההתמחות: 

 .  ועוד  תביעות ,  השונים   ההשקעות  מסלולי  על   מעבר,  הפנסיוני/ההשקעות   בתחום  החברה  ללקוחות   מענה   מתן

 עבודה ממשרדי באר שבע . הבוקר בשעות בשבוע יומיים עד יום ימים:

 דרישות: 

   הביטוח לעולם זיקה

 . בסיסיות מחשב ומערכות excelב ידע

 . ומימון שיווקכלכלה,  היתר בין המסלולים לכל  מתאים
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 שוקר קריאייטיב 

 . שבע בבאר הממוקם פרסום   משרד הינו פרסום שוקר

  פעולה   ושיתוף   אישי  יחס   כי  דגלו   על  וחורט,  ועשייה  שיווק,  ליצירה  אמיתית  ואהבה  תשוקה  מתוך   הוקם  משרדנו 

 . להצלחה המפתח  הינו ללקוח המשרד בין

  בניית ,  מחודש מיתוג,  עסקי  מיתוג,  בגוגל  ואורגני  ממומן  קידום,  חברתיות  רשתות  וניהול  בשיווק  מתמחים  אנו

  עולם   את  שעוטף  מה  וכל  לדפוס  עיצוב,  וקמפיינים  שיווקיות  אסטרטגיות  בניית,  נחיתה  ודפי  אינטרנט  אתרי

 . שונים תחומים במגוון בארץ הגדולים המותגים עם עובד משרדנו. הפרסום

 מנהל/ת דיגיטל 

פוסטים   הכנת  ואינסטגרם.  פייסבוק  עמודי  ניהול  בדרום.  מהגדולים  עסקים  בעלי  מול  שוטפת  תקשורת 

 .קריאייטיביים, ניהול קמפיינים דיגיטליים

 דרישות התפקיד: 

שליטה והבנה ברשתות החברתיות, יכולת ניסוח וכתיבה ברמה  ,OFFICE ירתיות, שליטה מלאה בתוכנותיצ

 .גבוהה, יחסי אנוש טובים

 

 גרפיקאי/ת 

הפקת סרטונים מונפשים, עיצוב מודעות פייסבוק, אינסטגרם וגוגל. עיצוב עבודות לדפוס, עיצוב שלטי חוצות,  

 .בניית תיקי מותג לעסקים

 דרישות התפקיד: 

 יחסי אנוש טובים, יצירתיות, יציאה מהקופסה,  

 Photoshop, illustrator, after effect ת: שליטה בתוכנו

 

 

 אנליסט/ית / חקר שוק 

בדיקת מתחרים עסקיים, קהלים, ניתוח ופילוח שוק על מנת להגיע לקהל היעד המדויק בקמפיינים דיגיטליים   

 .ברשתות המדיה השונות

 

 

 ת תוכן וקופירייטינג כתיב 

  מהגדולים   לעסקים  דיגיטל  ומודעות  לפרסומות  קופירייטינג,  מגוונים  אינטרנט   אתרי  עבור  תכנים  כתיבת

 . מהארץ
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  התוכן   כתיבת  עולם  להבנת  הקשור  בכל  שוטף  ליווי  יקבל  המתאים  המתמחה.  SEO  כתיבת,  שיווקית  כתיבה

 . SEOל  דגש עם בדיגיטל

 

 לכלל ההתמחויות: 

 18:00 -  09:00ה, בין השעות  -המשרד עובד בימים א. גמיש  התמחות:יום 

 קיום ראיון בארגון: כן

המשרד ערוך לתקופת הקורונה ואנו עובדים במתכונת מצומצמת כרגע, חלק מהצוות מרחוק וחלק    הערות:

 .מהמשרד

 

CACTUS CAPITAL VENTURES 

Cactus Capital Ventures is Israel's first student-run venture capital firm powered by Ben-

Gurion University. We invest in early stage Startups, founded by BGU's Students and Recent 

Grads. We train our students to run Cactus Capital's investment team in our cours "Cactus 

Academy". Learn more about Cactus from our website. 

   פיתוח עסקי 

סיכון ולעזור לסטארטאפים סטודנטיאלים בתחילת  -התמחות בקקטוס הינה הזדמנות להכיר את עולם ההון
נים של עולם הפיתוח העסקי בדגש על עולם ההייטק דרכם. במהלך ההתמחות יתנסה הסטודנט בהיבטים שו

 היזמות והטכנולוגיה.

 במהלך ההתמחות הסטודנט יהיה אחראי על הובלת פרויקט עסקי כגון:

מיפוי חממות/ אקסלרטורים/    -מיפוי קשרים ותוכניות בארץ ובעולם הרלוונטיים לחברות הפורטפוליו •
 תוכניות השקעה ממשלתיות/ אנג'לים וכו'. 

 .כתיבת תכנים על עולם ההון סיכון והיזמות •

 חקר שווקים עסקיים, מיפוי מתחרים ואפיקי צמיחה פוטנציאלים לחברות הפורטפוליו.  •

 דרישות התפקיד:  

 יתרון. –סטודנט/ית לכלכלה 

 חובה -אנגלית ברמה גבוהה

 יצירתיות, גמישות מחשבתית והגדלת ראש. 

 .צגות, תוכנית עסקית ועיבוד נתונים, בניית מexcel -רצוי אך לא חובה: ידע ב

 יום התמחות: גמיש  

 קיום ראיון בארגון: כן

הערות: התמחות באווירה סטודנטיאלית צעירה ודינאמית המאפשרת לסטודנט ליזום להוביל ולנהל פרויקט  
 .תשתיתי בקרן. דרושה משמעת עצמית ורצינות

 

https://bgu.cactus.capital/
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IGREEN ENREGY 

אשר עוסקת בפתרון למגזר הפרטי והעסקי לניתוח צריכת   הטכנולוגיה הירוקה,מסקטור   אפ-חברת סטארט

משימוש יעיל בצריכה, כיום החברה עשתה הסבה לחברת    40%לחסוך בצריכת החשמל עד   החשמל וליכולת

 פיתוח וניהול פרויקטים בנוסף למוצר המקורי שעליו עבדה.

 

 

FINANCIAL ANALYST 

ם, חקר מתחרים, ניתוח ופילוח השוק, לקוחות פוטנציאליים, הכנת מצגות  כתיבה תוכניות עסקיות למשקיעי

 .למשקיעים וללקוחות

 .החפיפה תעשה במשרדי החברה בגב ים, המשך ההתמחות תתאפשר גם מהבית

 דרישות התפקיד: 

 בעל יכולות אנליטיות גבוהות 

 יתרון לשפת אם  -אנגלית ברמה גבוהה מאוד 

 מהירה סקרנות, יעילות, יכולת למידה  

 

 

ACCOUNT MANAGER 

 ניהול מעקב שוטף בפלטפורמות חברתיות ליצירת לידים עסקיים -

 .ניהול תהליכי מו"מ לחידושי הסכמים וגיוס לקוחות חדשים -

 .ליווי פגישות, ניהול מעקבים -

 פגישות עם לקוחות אסטרטגים  -

 יצירת קשרים והתאמת השירות ללקוח  -

 הגשת מכרזים ממשלתיים וציבוריים -

 התפקיד: דרישות 

 .יכולת מכירה שימור ושרות מעולים -

 .הבנה עסקית -

 .התנסות בניהול מו"מ מתמשך ומורכב עם גורמים פרטיים ועסקיים -

 .יכולת למידה מהירה, ארגון והתנהלות עצמאית -

 .יכולת לביצוע וניהול מספר משימות במקביל -

 .הכרות טובה עם ממשקי הארגון -

 ידע בשפות יתרון -

-  
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BUSINESS DEVELOPMENT 

1 .A. Creating marketing and sales opportunities 

 B. Building client relationship and in charge on schedules 

  C. Performing market research and mapping of relevant prospects 

 D. Initiating business activities 

 E. Review of agreements 

 F. Filing applications to various programs 

 G. Attending networking events 6. Perform negotiations Profile and Experience 

2.Experience in customer success is a plus . 

Excellent communication skills (written and verbal) . 

Good English – reading, writing and speaking 

Self-motivated, goal and target-oriented executor that desires to be a key contributor and a team leader . 

3.Can work in changing hours 

4  .80% Remote job 

 לכלל ההתמחויות: 

 . יום התמחות: גמיש

 קיום ראיון בארגון: כן 

 תתאפשר גם מהביתהחפיפה תעשה במשרדי החברה, העבודה  :הערות
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PROJECT MANAGER 

  דיגיטליים   פרויקטים  ליווי,  לקוח  חווית  אפיון,  עסקי/  שיווקי  אפיון  –(UX/UI  כולל )   דיגיטליים  תהליכים  אפיון

  תתי מספר על ובתיאום במקביל עבודה, בדיקות(, ופיתוח אפיון) ז"בלו עמידה בדיקות,  העסקי האפיון משלב

 . הפיתוח גופי  מול שני  ומצד /העסקיים הגורמים מול אחד מצד – הארגון בתוך שונים  לקוחות מול פרויקטים

 יתרון  - קודם ניסיון

 .עצמאית והתנהלות ארגון, מהירה למידה יכולת

 . במקביל משימות מספר וניהול לביצוע יכולת

 ההייטק  בפארק החברה במשרדי ההתמחות

 כתיבת תוכן שיווקי 

 . עסקית  תכנית  וסגנון   כתיבת,  קופירייטינג,  אתר  לקידום  מאמרים  כתיבת,  מוצר  דף  הקמת,  שיווקי  תוכן  כתיבת

 .שיווקית  תוכנית  ולהכנת תדמיתי  אינטרנטי אתר להקמת למידה  תתאפשר  ההתמחות במסגרת

 : התפקיד דרישות

 ניהול /  הכלכלה ממקצועות  סטודנטים •

 !חובה גבוהה ברמה אנגלית •

 גבוה עצמית למידה יכולת •

 גבוהה  בשפה יחד יצירתית כתיבה יכולת •

 מצגות  בהכנת  ידע •

 ל"בחו החברה עובדי לשאר  התממשקות •
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ISCL SUMMIT 

  קהילת   בעולם ומנהלים  חברה שמקדמת פיתוח אזורי כלכלי ע״י יצירת קהילות חדשנות ויזמות בערים שונות

 . על של מנהלי קהילות יזמות וחדשנות מכל העולם

 CR  - כתיבת ועריכת תוכן לרשתות חברתיות ו 

 תחזוק בלוג מקצועי -כתיבת תוכן מקורי לרשתות החברתיות של החברה בנושא קהילות  -

 )מקרי בוחן, כלים, השראה ועוד בנושא קהילות(   -כתיבת תכנים עבור אתר החברה  -

 YCP שיתוף התכנים בקהילת -

 ודירוג על פי מודל(   מיפוי קהילות דיגטליות )עבודה מול טבלאות נתונים  -

 כתיבת תוכן שיווקי במגוון תחומים עבור פרסום הלקוחות שלנו   -

 מדידה של מעורבות  -

 דרישות התפקיד: 

 יחסי אנוש טובים  -

 קריאה וכתיבה -אנגלית ברמה גבוהה -

 הבנת תהליכים שיווקים  -

 יכולת התנסחות גבוהה בכתב ובעל פה -

 ת ניסיון בניהול מדיות חברתיו -

 סדר וארגון -

 ועוד  (sheets, docs) גבוהה באקסל ואפליקציות גוגל שליטה -

 יכולת עבודה ולמידה עצמאית  -

 

 ניהול קהילה דיגיטלית 

 :  פייסבוק קבוצת ניהול

 לקהילה חדשים מצטרפים של וקבלה סינון -

 הקהילה  ועיצוב בהובלה הליבה לצוות הצטרפות  -

  בקבוצה קהילות מנהלי עם  קשרים יצירת -

 ולייבים פינות   של  שוטפת תחזוקה -

 : תוכן  יצירת

   תכנים  כתיבת -

 סקרים  העלאת -

   שיח  יצירת -

 : מידע מאגר בניית

 הקבוצה  חברי  כל עבור מידע מאגר של בנייה -

 שאלונים  בניית -
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 :בארגון העבודה תהליכי לייעול  ופלטפורמות כלים מציאת, Super tooler -כ עבודה

 צוות  עבודת לייעול עבודה ופלטפורמות כלים של ובחינה חיפוש -

 '( וכד CRM,  משימות, כספים) הייעול תחום,  מחיר, הכלי סוג(: דיווח קובץ)  ח"דו הפקת -

 

 :בוחן מקרי איסוף

   הקהילות בתחום רלוונטיים בוחן מקרי איסוף -

 ייעודי  בקובץ מקורות איסוף כולל המקרים כל סידור -

 דרישות התפקיד: 

  יכולת למידה מהירה -

 ארגונית ומערכתית רחבה במהירותיכולת תפיסה  -

  הכרות עם עולם הרשתות החברתיות -

 יכולות כתיבה מעולות -

 יכולות בינאישיות חברתיות מעולות  -

  אוריינות דיגיטלית -

 כשרון ביצירת חברויות, קשרים ונטוורקינג  -

  מיומנות ביצירת תכנים -

 תנועות נוער וכדומה -ניסיון בניהול/הובלה  -

 יכולת בהפקת אירועים -

 -  נדרשות תכונות

 גבוהה רגשית  אינטיליגנציה-

 הנהגה  תכונות-

 דיגיטלית  זהות-

 מצוינים  אנוש יחסי- 

 וארגון סדר-

  אנליטיות  יכולות-

 אישית כימיה-

 יצירתיות -

  הקהילה למטרת, לחברה, לאנשים  לעזרה תשוקה-

 מערכתית  ראיה- 

 ללמידה  ורצון סקרנות- 

 ונדיבות  בידע שיתוף של ערכית תפיסה- 

 פתיחות -
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 וסובלנות  סבלנות-

 מחקר לייעוץ אסטרטגי 

 את  ולעבד  עומק  ראיונות  לבצע,  ברשת  מידע  לאסוף  יעזור   IS-CL  של  המידענות  צוות  עם  יעבוד  המתמחה

  קהילות   את  שמקדם  מלכ״ר",  ניישן  סטארטאפ"   עם  בשיתוף  שמתפרסם  אסטרטגי  נתונים   מסד   לטובת  המידע

 . בישראל ההייטק

 .אותנו לשווק אסטרטגיות קהילות מיפוי -

 קהילות המנהלי עם שיחות  לרבות  הקהילות על מעמיק מחקר ביצוע -

 דרישות התפקיד: 

 וארגון, יחסי אנוש טובים, בטחון עצמי, חשיבה יצירתית, יכולת לעבוד עם תוכנות כמו אקסלסדר 

 

 קריאייטיב וויזואל 

 עריכת סרטונים )לא מצריך ידע מקצועי בתחום(  -

 Canva  בעיקר ב עיצוב תמונות עבור פוסטים -

 עיצוב מצגות וסידור ויזואלי  -

 שיפור ויזואליות הרשתות החברתיות ואתר החברה  -

 ניהול עמוד יוטיוב  -סידור קבצי התמונות והוידאו שבידי החברה -

 דרישות התפקיד: 

 יחסי אנוש טובים  -

 קריאה וכתיבה -אנגלית ברמה גבוהה

 שיווקים הבנת תהליכים  -

 יכולת התנסחות גבוהה בכתב ובעל פה -

 ניסיון בניהול מדיות חברתיות  -

 סדר וארגון 

 ועוד  (sheets, docs) שליטה גבוהה באקסל ואפליקציות גוגל -

 יכולת עבודה ולמידה עצמאית  -

 חשיבה יצירתית  -

 עדיפות לשולטים בתוכנות עריכה ויזואלית

 

 

 תהליך הדרכה פנים ארגוני 

לבנו יעזור  עם  המתמחה  והכרות  לארגון  ההצטרפות  תהליך  את  ולקצר  לייעל  בשביל  התשתיות  את  ת 

 .התהליכים והכלים שלנו

 .מעבר על כל החומרים בארגון בנושא ערכים + ראיונות עם ההנהלה -
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 .עיבוד כל החומרים למסמכים מעוצבים ומעוריי סקרנות ורצון להפנים -

 .הכנת מיני קורס פנימי להצטרפות לארגון -

 פקיד: דרישות הת

   ., חשיבה יצירתיתהאמפתיה גבוה  סדר וארגון, יחסי אנוש טובים,

 יכולת ביטוי גבוהה בכתב באנגלית ובעברית  

 .שינוי בארגון או משאבי אנוש תניסיון מוכח עם הישגים מרשימים בהובלת אנשים, יציר 

 עדיפות לניסיון בארגון גדול בהייטק

 

 שיווק וקידום סדנאות 

יעזור לאסוף מידע ברשת ולנתח אותו, לבצע   ,IS-CL צוות השיווק והפיתוח העסקי שלהמתמחה יעבוד עם  

ועד    ,סקרי שוק ואת הצעדים הפרקטיים מרגע הקמת מוצר  ילמד המתמחה מונחים בפיתוח עסקי  בנוסף, 

   .בין אם עסק ובין אם לקוח פרטי -היעד הסופי  שיווקו לקהל

  לפרסום ושיווק הסדנאות, יצירת קשר מול מנהלי האתרים/מנהלי מיפוי מקומות רלוונטיים    -שיווק סדנאות  

בפועל  הקהילה. הסדנאות  שיווק  לסדנאות.  רלוונטיים  תפקידים  ובעלי  ארגונים   .מיפוי 

 

 .מיפוי חברות וארגונים, איתור בלינקדאין, פנייה בלינקדאין או אמצעים אחרים  -איתור לקוחות פוטנציאליים  

 .קידום מכירות

 קיד: דרישות התפ

 . ופרויקטים תהליכים   הבנת, שוטפת  אנגלית, יתרון יהיה  עיצוב בתוכנות ידע, אנוש יחסי

 קהלי  פילוח  על  דגש  עם,  שונות   בפלטפורמות  בשיווק  ידע,  ניסוח  יכולת,  חברתיות  רשתות  מול  ונסיון  אהבה

 וארגון  סדר,  ללמוד  רצון,  תקתקנות ,  גדול  ראש,  פ"ובע  בכתבטובה    ניסוח  יכולת,  במכירות  נסיון,  וקמפיינים  יעד

 .גבוהים

 .במכירות נסיון, שוק  למחקר יכולת

 

 :ISCL-לכל ההתמחויות ב

 גמיש   יום התמחות:

 קיום ראיון בארגון: כן

 : ההתמחות תעשה בהנחיה מרחוק. הערות
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LEC- LEADING EDGE CONSULTANTS 

מבוססת   LEC (Leading Edge Consultants) חברת צמיחה  אסטרטגית  לקוחותיה  בעבור  מאפיינת 

חדשנות טכנולוגית. המגמות המשתנות בשוק והטכנולוגיות פורצות הדרך מציבות אתגרים חדשים ויוצרים  

יכולותיהם של לקוחותינו לסביבה  ומנועי צמיחה המתבססים על התאמת  גישות חדשות  את הצורך לאמץ 

 .עסקית והטכנולוגית בה הם פועליםה

פנימה, תוך הבנת השוק והטכנולוגיות  -אנו מאמינים כי אסטרטגיה יעילה יש להתוות בהסתכלות מן החוץ

העדכניות ביותר. לכן אנו עורכים מחקר מעמיק של הטכנולוגיות המתפתחות, המודלים העסקיים והשינויים 

 .וח האסטרטגי שמוביל לתכנית פעולה מותאמת לקוחבשוק ברמת המקרו. מכאן אנו גוזרים את הנית

לקוחותינו את  להוביל  לנו  מאפשרים  והייצור  המו"פ  בתחומי  שלנו  והניסיון  זיהוי   הידע  באמצעות  לצמיחה 

חדשניות טכנולוגיות  על  המבוססות  האקו  .הזדמנויות  את  המעמיקה  בישראל -היכרותנו  היזמי  סיסטם 

על   תאמה איכותיות של טכנולוגיות המצויות בחוד החנית, ובכך להמליץובדיקות ה מאפשרים לנו לבצע סינון

 .אסטרטגיות הצמיחה הטובות ביותר עבור לקוחותינו

   אנליסט בתחום האסטרטגיה 

מבוססת    LEC (Leading Edge Consultants)חברת   צמיחה  אסטרטגית  לקוחותיה  בעבור  מאפיינת 

כנולוגיות פורצות הדרך מציבות אתגרים חדשים ויוצרים  חדשנות טכנולוגית. המגמות המשתנות בשוק והט

יכולותיהם של לקוחותינו לסביבה  ומנועי צמיחה המתבססים על התאמת  גישות חדשות  את הצורך לאמץ 

 העסקית והטכנולוגית בה הם פועלים.

גיות  פנימה, תוך הבנת השוק והטכנולו-אנו מאמינים כי אסטרטגיה יעילה יש להתוות בהסתכלות מן החוץ

העדכניות ביותר. לכן אנו עורכים מחקר מעמיק של הטכנולוגיות המתפתחות, המודלים העסקיים והשינויים 

 בשוק ברמת המקרו. מכאן אנו גוזרים את הניתוח האסטרטגי שמוביל לתכנית פעולה מותאמת לקוח.

לקוחותינו את  להוביל  לנו  מאפשרים  והייצור  המו"פ  בתחומי  שלנו  והניסיון  זיהוי ל  הידע  באמצעות  צמיחה 

 הזדמנויות המבוססות על טכנולוגיות חדשניות. 

ובדיקות התאמה איכותיות    סיסטם היזמי בישראל מאפשרים לנו לבצע סינון-היכרותנו המעמיקה את האקו

 על אסטרטגיות הצמיחה הטובות ביותר עבור לקוחותינו.  של טכנולוגיות המצויות בחוד החנית, ובכך להמליץ

 ההתמחות: מבנה

ימים מלאים בהם ישהה במשרדי החברה ויכיר את הצוות ואת   4-)א(. בתחילת ההתמחות יידרש המתמחה ל

 הפרויקטים הספציפיים בהם היא עוסקת.

)ב(. במהלך השנה יידרש המתמחה להקדיש לעבודתו יומיים בשבוע, מתוכו יום בשבוע במשרדי החברה בתל  

 ית מביתו.אביב ועוד יום בשבוע בעבודה עצמא

 )ג(. בתקופת המבחנים המתמחה יהיה פטור מעבודה.

)ד(. המתמחה יעסוק בניתוח מבנה תעשיות שונות והדינמיקה בשווקים, ניתוח כיווני פיתוח טכנולוגיים, ניתוח  

 תחרות בענפים ספציפיים וכו'.

 עליהן. )ה(. המתמחה ינתח חברות הזנק טכנולוגיות בראשית דרכן ויחווה את דעתו 

 דרישות התפקיד: 
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 יכולת ניתוח גבוהה. -

 נכונות להתמחות של יומיים בשבוע. -

 

 גמיש יום התמחות:  

 קיום ראיון בארגון: כן

 :  הערות

 .מבחינתנו ההתמחות היא שלב מקדים לקבלת הצעת עבודה במשרת יועץ לאחר גמר הלימודים -

 שעות. יומיים בשבוע.   160התמחות בת   -
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MDCLONE 

MDClone finally democratizes data, empowering exploration, discovery, and collaboration to improve 

patient health. With MDClone, any user can ask and answer any question in real-time. This dramatic 

paradigm shift is made possible by MDClone’s unique technology for organizing, accessing, and 

protecting the privacy of patient data, enabling healthcare knowledge workers to turn ideas into 

actionable insights in rapid cycles . 

Founded in 2016 

Headquartered in Beer Sheba, Israel with offices in the United States, Canada, and Europe 

20 + years of experience in healthcare data interoperability and analytics 

Partners in Israel, Canada, and the United States. 

 

HR Intern 

MDClone  ה  לצוות  מתמחה  מחפשת  HR-  האנשים  את  שאוהב  מצוות  חלק  להיות  מצוינת  הזדמנות  זו  ,

 ,הארגוני הדופק על ושאחראי והמקצוע החברה

 ! שלך הזדמנות זו 

 .  חדשים קשרים וליצור  מקרוב הסטארטאפים  עולם את להכיר, בהייטק להשתלב

  מערכות   תכירו,  אנוש  משאבי  של   שנתית   תוכנית  לבנות   איך  למעשה  הלכה  תלמדו  ההתמחות   במסגרת

 !ובעולם בארץ החברה עובדי  כלל מול תובילו אותו אחריות תחום  תקבלו, אנוש משאבי

  הארגונית   בתרבות  חלק  ולקחת  העסקית  בשפה  לשלוט,  אסטרטגית  ראייה  לאמץ  ן/לכם  תאפשר  ההתמחות

 : כגון, הרווחה בתחום שונות  ומפעילויות

 ארגוני  פיתוח  •

   HR מערכות ותפעול ניהול* 

 ארגונית  תקשורת  •

 שנתית   תוכנית בניית   •

 והשמה גיוס  •

 הדרכות   •

 

 ומרתקים  מרובים והאתגרים  והמשימות סטרטאפ חברת אנו

 דרישות התפקיד: 

 אהבה לעבודה עם אנשים וראש גדול.  -

 אנגלית ברמה גבוהה -
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 גמיש   יום התמחות:

 קיום ראיון בארגון: כן

 : ההתמחות מותאמת לתקופת הקורונה. תתחיל בזום ולאחר מכן תתקיים באופן היברידיהערות

MORPHISEC 

Morphisec protects millions across the globe against advanced threats with the 

most innovative cyber defense solution out there. Our unique zero-trust execution 

technology protects workstations, VDI, servers, and cloud workloads within 

thousands of customer organizations preventing breaches from happening. We 

believe in a Proactive security posture as the only way to prevent the eminent cyber 

threat without having to spend a fortune. Our customers enjoy a simple, highly 

effective, and cost-efficient solution that is truly disruptive to today’s current 

cybersecurity model. 

 RECRUITMENT MARKETINGשיווק גיוס  

Advertising new positions on social media 

Analyze the recruitment sources 

Promote the referral program 

 EMPLOYEE EXPRIENCEרווחה  

Create an annual welfare events program 

Production of team activity, department, and site 

Develop a satisfaction survey 

 

 : יםדרישות התפקיד

 

- Experience with MS Office 

- Have good communication skills, both written and oral, in Hebrew and English 

- Ability to handle multiple tasks. 

- Excellent organizational skills, with an ability to prioritize important projects. 

- Strong phone, email and in-person communication skills. 

- A genuine interest in developing a career in HR. 

- Strong administrative and organizational skills  

- The ability to act in a confidential and sensitive manner. 
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- An interest in working with people. 

- The ability to work as part of a team. 

 גמיש   יום התמחות:

 קיום ראיון בארגון: כן

  ההתמחות מותאמת לתקופת הקורונה.  :הערות
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REZILION 

Rezilion is a stealth mode cyber-security start-up, created by successful serial-entrepreneurs. 

Rezilion develops a cutting edge technology that makes cloud environments self-protecting 

and resilient to cyber-attacks. 

 מתמחה במשאבי אנוש 

 במגוון  יתנסו  הם.  אפ  סטארט  בחברת  אנוש  משאבי  של  לתחום  ייחשפו  לרזיליון  יגיעו  אשר  המתמחים

  ופיתוח   ליווי,  עובדים  פיתוח ,  וראיונות  מיון  שלבי,  הברית  ובארצות  שבע  בבאר  לסניף  גיוס:  כגון  התחומים

  מלא  בתיאום  כמובן  זה  כל.  ורווחה  הדרכה  פעילויות  של  שנתית  תכנית   בניית ,  בארגון   קורסים  העברת ,  מנהלים

 .ומצמיחה דינמית, מאפשרת, צעירה באווירה המתמחים מול

 דרישות התפקיד: 

 אנגלית ברמת שפת אם  -

 שליטה מעולה בהכנת מצגות  -

 פתיחות ללמידה וצמיחה  -

 ,רקע במשאבי אנוש )הדרכה, ריכוז, פיתוח משאבים(, יצירתיות -

 יחסי אנוש מעולים  -

 נכונות להתמיד ולהשקיע -

 

 .9:00-16:00ה -גמיש, א  יום התמחות:

 בארגון: כןקיום ראיון 

 . כרגע המשרד פתוח להתמחות פרונטאלית, אולי בהמשך יהיה היברידי :הערות
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SIGA- SCADA SYBER ALERT SYSTEMS 

 עובדים, היושבת בפארק ההיי טק בבאר שבע.  15, כ פא-סטארטסיגה היא חברת 

לאיתור אנומליות ע"י ניטור בזמן  ת(  טכנולוגיית תפעולי – OT ) Operational Technology גה, מספקת פתרון-סי

)התווך הפיזיקלי( של נכסים תעשייתיים קריטיים   -Level 0 אמת של אותות חשמליים )חיישנים ומפעילים( ב

 )מערכות, תהליכים ומכונות שמנוהלות ע"י מערכות בקרה(.  

נכסים תעשייתיים,    יומיים הקיימים בכל חברה עם   OT עונה על אתגרי (SigaPlatform) הפלטפורמה של סיגה

 כגון: אמינות תפעולית, אבטחת סייבר, חיזוי מקדים של תקלות וניהול בטיחות.

 .העבודה בחברת סטארטאפ היא דינמית ומאתגרת

SALES DEVELOPMENT REP. & MARKETING 

 חה יעבוד מול צוות שיווק ומכירות במשימות דינמיות ומשתנות בהנחיית צוות המכירות והשיווק. מהמת

 : המשימות יתמקדו בב רו 

 ייעול עבודה  -

 ניהול לידים )קיטלוגם, יצירת לידים חדשים וכד'(  -

 איתור לקוחות ושותפים פוטנציאלים -

 הגשה לקרנות ומענקים  -

 השתתפות במכרזים  -

 אדמינסטרציה  -

MARKET ANALYSIS 

ב ת והשיווק. רוחה יעבוד מול צוות שיווק ומכירות במשימות דינמיות ומשתנות בהנחיית צוות המכירומהמת

 : המשימות יתמקדו ב

  חקר שוק פוטנציאלי  •

o   $$ ניתוח שוק 
o  כדאיות 
o מתחרים  
o לקוחות פוטנציאלים  
o רגולציה   

 

 ים דרישות התפקיד

 אנגלית ברמה גבוהה -

 חשיבה מחוץ לקופסה -

 יתרון  CRM- SF (SALESFORCE) הכרת תוכנת -

 גבוהה  מוטיבציה -
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 גמיש   יום התמחות:

 בארגון: כןקיום ראיון 

 ההתמחות תעשה בצורה היברידית. חלקה מהמשרדים וחלקה מהבית בהנחייה מרחוק. :הערות
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SMARTRIKE 

תלת מותגי  במכירת  בעולם  המובילה  פרסים,  וזוכת  ותיקה  חברה  היא  רייק  לילדים-סמארט  החברה  .  אופן 

: תינוקות, פעוטות ותקופת  מעצבת מוצרי רכיבה חדשניים וחכמים לכל שלבי הרכיבה של ילדיכם הצעירים

מדינות. המותג המוביל בתחום   70-הגן. סמארט רייק היא חברה בינלאומית אשר מוכרת מוצריה בלמעלה מ

 .אופן לילדים ולתינוקות. החברה מוכרת מיליוני מוצרים בכל שנה בסניפיה הרבים ברחבי העולם -תלת 

 מתמחה בשיווק 

ה, הכוללות בין היתר תיאום בין הצוותים, מעקב אחר ביצוע, תפקיד המתמחה הינו תמיכה במשימות המחלק

 .עבודה צמודה למנהל השיווק

דיגיטל מרקום,  בהם:  ייגע  שהמתמחה  התחומים  הסטודיו ,PR, social madia ,בין  מול   .עבודה 

 . הזדמנות מצוינת לצבור ניסיון ולהבין איך ארגון גלובלי עובד

 דרישות התפקיד: 

 גבוהה.אנגלית ברמה 

 

 

 התמחות במשאבי אנוש 

עבודה צמודה למנהלת מש"א, הכוללת ליווי תהליכי שימור עובדים, רווחה, גיוס, אדמיניסטרציה, שכר, קליטה  

 .ועזיבת עובדים ועוד

 דרישות התפקיד: 

 אנגלית ברמה טובה. 

 

 

 לשתי ההתמחויות:

 גמיש   יום התמחות:

 קיום ראיון בארגון: כן

  מהבית בהנחייה מרחוק. בקרית גת. במקרה הצורך  מהמשרדים ההתמחות  :הערות
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WEWORK 

חברה אמריקאית המספקת שירותים של שטחי עבודה שיתופיים, קהילות ושירותים ליזמים, סטארטאפים,  

בשנת   נוסדה  החברה  קטנים.  ישנם    2010ועסקים  לחברה  הברית.  ,ארצות  יורק  בניו  ממוקמים  ומשרדיה 

 .ות, בכללם סניפים בארצות הברית ,אירופה וישראליבש 5 -עשרות סניפים ב

 COMMUNITY TEAM MEMBER 

WeWork is a place you join as an individual, 'me', but where you become part of a greater 

'we'. A place where we’re redefining success measured by personal fulfillment, not just the 

bottom line. Community is our catalyst . 

Being an intern at WeWork, you will be exposed to startups, entrepreneurs, and creators of 

all kinds. Join the community management team to network, create events, help people 

grow and like our mission, create a world where people make a life and not just a living ! 

 

 דרישות התפקיד: 

- Customer service and/or sales experience a plus 

- Must have strong verbal and written communication skills 

- Exceptional organizational and multitasking skills 

- Demonstrate integrity, dependability, responsibility, accountability, self-awareness, 

work ethic, and empathy 

- Passion for entrepreneurial communities 

- Proficient in basic computer skills 

 

 

 

 Flexible, between Sunday-Thursday 09:00-17:00 יום התמחות:

 קיום ראיון בארגון: כן

 ההתמחות מותאמת לתקופת הקורונה. : הערות

 

 הרשת באר שבע 

  מובילה כאלטרנטיבה שבע באר לביסוס הפועלת רחבה עירונית  צעירים  התארגנות היא שבע באר: הרשת

  ובפרט בעיר הקהילה חיי המבססים ואירועים מקומיות יוזמות  של  רשת באמצעות, בישראל לצעירים

  הופכים אשר, מעשיים כלים וקבלת אנושיים חיבורים ליצירת  כפלטפורמה  משמשת היא'. ב בשכונה

 .  ונושמים חיים למיזמים  - משותפים רעיונות

 



30 

 

 

 ניהול אתר 

  

לרשת אתר עשיר בתוכן ובמידע על הפעילות שלנו. בתפקידכם כמנהלי האתר תוכלו 

לפתח את הפלטפורמה כך שתהיה כמה שיותר עדכנית ונגישה וכן לעדכן את המידע  

  בו. 

תוכן   התאמת  ויקס,  אתר  בניהול  ממשית  ולהתנסות  להתפתח  תוכלו  זו  בהתמחות 

לאתר באופן רלוונטי לקוראים ובשפה צעירה. כמו כן תתנסו בקשר ועבודה רציפה 

מול מובילי התחומים ברשת ומול צוות ניו מדיה, כמו גם התאמת תוכן הרשת לאתר 

יתרם מכש ויצירת חשיפה אליו. הארגון  ויזכה באתר מעודכן  ושיווק האתר  רונכם 

  ונגיש לכל. כמו גם, תהיו חלק מצוות תודעה של הרשת. 

 ניהול עמוד פייסבוק 

 

עם   עשיר  פייסבוק  עמוד  ובממוצע    10000לרשת  לערך  ליום.    2עוקבים  פוסטים 

העמוד מאפשר לנו לדבר בשפה רשתית עם כל אנשי הרשת והצעירים בעיר וליידע  

פעילויות וכן הזדמנויות חדשות. בתפקיד מנהלי העמוד עליכם יהיה  על אירועים,  

הפוסטים  את  לתזמן  אליה,  המותאם  תוכן  ולכתוב  הרשתית  השפה  את  ללמוד 

לאירועים,  ואיבנטים  לייבים  אלבומים,  להעלות  התכנים,  בין  ולסנכרן  השבועיים 

כמו גם להגדיל את מספר העוקבים בדף ולשווק אותו במדיות האחרות של הרשת,  

  לתאם בינם ובין עמוד הפייסבוק. 

בהתמחות זו תוכלו להתפתח ולהתנסות ממשית בניהול עמוד פייסבוק, כתיבת תוכן  

עדכנית וצעירה באופן רלוונטי לקוראים, קשר ועבודה רציפה מול מובילי התחומים  

מלא   פייסבוק  בעמוד  ויזכה  יתרם מכשרונכם  ניו מדיה. הארגון  צוות  ומול  ברשת 

ותוכלו בתוכ בו  החברתית  המדיה  מצוות  חלק  תהיו  גם,  כמו  ועדכני.  רלוונטי  ן 

    להתנסות בערוצי מדיות נוספים. 

 

 ניהול עמוד אינסטגרם 

אי עמוד  עם  bלרשת  חדש  די  בעיקר    650סטגרם  פעיל  הוא  לערך.  עוקבים 

בפלטפורמת הסטורי ובהעלאת תמונות מאירועים משמעותיים. העמוד מאפשר לנו  

דרך תמונות את העשייה הרשתית ולתקשר אל מול כל אנשי הרשת והצעירים  לדבר 

וכל מה שקורה ברשת.  מיידעים על אירועים, פעילויות  בעיר. דרך העמוד אנחנו 

אליה,   שמותאם  תוכן  ולהעלות  הרשתית  השפה  את  ללמוד  העמוד  מנהל  בתפקיד 

, עדכוני סטורי  לסנכרן עם תכני הפייסבוק ולהעלות לאינסטגרם, להעלות אלבומים

מעניינים, להגדיל את מספר העוקבים בדף ולשווק אותו במדיות האחרות של הרשת, 

  כמו גם לתאם בינם ובין עמוד האינסטגרם.

צעיר   אינסטגרם  עמוד  בניהול  ממשית  ולהתנסות  להתפתח  תוכלו  זו  בהתמחות 

ה רציפה ועדכני, כתיבת תוכן עדכנית וצעירה באופן רלוונטי לקוראים, קשר ועבוד

מול מובילי התחומים ברשת ומול צוות ניו מדיה. הארגון יתרם מכישרונכם ויזכה 
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תהיו חלק מצוות המדיה   גם,  כמו  ועדכני.  רלוונטי  בתוכן  אינסטגרם מלא  בעמוד 

  החברתית בו ותוכלו להתנסות בערוצי מדיות נוספים. 

 הובלת תחום תיעוד וחשיפה 

 ושגרת פעילות של מיזמיה.לרשת יש אירוע בממוצע פעם בשבועיים 

בתפקיד מובילי תיעוד וחשיפה תתנסו בצילום, תיעוד ואיסוף תוכן מתאים לשאר  

המדיות החברתיות: פייסבוק, אינסטגרם ואתר הרשת מן העשייה הרשתית. מעבר 

המדיות  בכל  שיווק  לצורך  לתיעוד  חשיבות  ישנה  לארכיון,  שבתיעוד  לחשיבות 

  ת יח"צ. האחרות של הרשת וליצירת כתבו

בהתמחות זו תוכלו להתפתח ולהתנסות ממשית בצילום, תיעוד ואיגוד של תמונות 

איכותיות מהעשייה. כך שתמשיך להראות עדכנית וצעירה באופן רלוונטי, תתנסו 

בקשר ועבודה רציפה מול מובילי התחומים ברשת ומול צוות ניו מדיה. הארגון יתרם 

ויזכה בארכיון תמונות איכ בו  מכשרונכם  גם, תהיו חלק מצוות התודעה  ותי. כמו 

  ותוכלו להתנסות בערוצי מדיות נוספים. 

 עיצוב גרפי 

 לרשת יש אירוע בממוצע פעם בשבועיים ושגרת פעילות של מיזמיה.

בתפקיד מובילי העיצוב הגרפי תעבדו באופן קבע מול תוכנת "קנבה פרו" של הרשת 

  ייצר פלאיירים ותוכן רלוונטי. ותסייעו למיזמים ולצוות הפקות וניו מדיה ל 

בהתמחות זו תוכלו להתפתח ולהתנסות ממשית בעיצוב גרפי איכותי ולצבור תיק  

עבודות לעצמכם. כמו גם תתנסו בקשר ועבודה רציפה מול מובילי התחומים ברשת 

ומול צוותי ניו מדיה והפקות. הארגון יתרם מכשרונכם ויזכה בפלאיירים המדברים  

רה. כמו גם, תהיו חלק מצוות התודעה בו ותוכלו להתנסות בערוצי  שפה רשתית וצעי

 מדיות נוספים.  

 

 ניהול קבוצת פייסבוק קהילתית 

חברים   2200-לרשת קבוצת פייסבוק קהילתית אשר נקראת "אנשי הרשת" המונה כ

ביום בממוצע חברים פעילים בה. הקבוצה   1500-הקבוצה פעילה מאוד, כ   לערך. 

התשתית   הצעות היא  בה  יש  ולהתרשת.  אנושיים  קשרים  לייצר  שלנו  הקהילתית 

לשותפות   רתימה  התייעצויות,  גם  אך  אירועים  פרסום  דירות,  שרשורי  עבודה, 

ולהגשמת חלומות, סקרים קהילתיים ושאלות שלנו בכדי לקרוא את השטח לקראת 

  אנשים להיכנס לקבוצה ביום.  5-פעילות. בממוצע מבקשים כ

מנהל הקבוצה עליך יהיה לדבר ולתקשר בשפה קהילתית, לשמור על כללי בתפקיד  

הקבוצה ולהקפיד עליהם, לאשר מצטרפים ולחסום במידת הצורך, ליזום שרשורים  

ונהלים חדשים בתוך  וכן לחשוף את הקבוצה. כמו כן, תוכל ליזום נהגים  ודיונים 

  הקבוצה כדוגמת מסורות עבר שהיו לנו ובהתאם לצרכי השטח.

בהתמחות זו תוכלו להתפתח ולהתנסות ממשית בניהול עמוד קבוצת פייסבוק צעירה  

ועדכנית, כתיבת תוכן ויצירת תשתית דיגיטלית קהילתית עבור אנשי הרשת, קשר  

קהילתית,  בקבוצה  ויזכה  מכשרונכם  יתרם  הארגון  מדיה.  ניו  צוות  מול  ועבודה 

וות המדיה החברתית בו ותוכלו מאורגנת ומטיביה עם חבריה. כמו גם, תהיו חלק מצ
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להתנסות בערוצי מדיות נוספים ואף להקים צוות הובלת הקבוצה במידה שתבחרו 

  בכך ויהיה בכך צורך. 

 

 כתיבת ניוזלטר 

שקורה   מה  כל  על  עדכונים  שכולל  חודשי  ניוזלטר  לחודש  אחת  מוציאה  הרשת 

וזלטר נשלח ברשת, הזדמנויות חדשות וחושף את העשייה במייל מרוכז אחד. הני

  איש.  1000לכ

בתפקיד מנהל הניוזלטר עליך יהיה לדבר ולתקשר בשפה קהילתית, לאסוף מידע  

יהיה עליך לשווק את   כן,  כמו  ייחודית.  תוכן  ולארגן אותו בשפת  לקראת כתיבתו 

  ותוכל להכניס בו פינות ייחודיות.   ההרשמה אליו 

וכן צעיר צעירה ועדכני, בהתמחות זו תוכלו להתפתח ולהתנסות ממשית בכתיבת ת

ויצירת תשתית דיגיטלית רציפה ומעדכנת עבור אנשי הרשת, כמו כן תתנסו בקשר  

יתרם   הארגון  מדיה.  ניו  צוות  מול  עדכני    םמכישרונכועבודה  בניוזלטר  ויזכה 

ומאורגן. כמו גם, תהיו חלק מצוות המדיה החברתית בו ותוכלו להתנסות בערוצי  

  מדיות נוספים. 

 

 

 

 אורון   קבוצת 

מובילה בתחומי ההנדסה האזרחית, התשתיות   קבוצה  הינה  בע"מ  והשקעות  אורון אחזקות  קבוצת 

והבנייה, התעשייה והייזום. החברות בקבוצה יוצרות יחדיו תמהיל מנצח אשר הופך את הקבוצה לגוף  

 מקצועי המוביל בתחומו. 

מלאה  בשקיפות  ומתנהלת  המנוהלת  ציבורית  חברה  הינה  אורון  הן  קבוצת  גבוהים,  בסטנדרטים   ,

 מההיבט המקצועי והן מההיבט העסקי, תוך שיפור וייעול מתמיד של שיטות העבודה ומערך הבקרה. 

בנוסף, הקבוצה עומדת בתקני האיכות המחמירים והגבוהים ביותר ומחזיקה בתו הזהב, הכולל את  

 תקני האיכות: 

ISO 18001 ,14001, 9001 . 

 

 רכז/ת גיוס 

 גיוס ת/ רכז ה/דרוש  אורון לקבוצת

 : התפקיד  במסגרת

 ח "קו סינון, ות /למועמדים ראשוניים  טלפונים ראיונות ביצוע

 ומצגות  נתונים דוחות  הפקת

 האנוש במשאבי  ונגיעות הגיוס תהליכי לכלל חשיפה תתבצע   -החניכה במסרת
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 בשעות גמישות קיימת, בשבוע יום

 מלא  1 ליום פההעד

 

 

 

 

 שמעון מועצה אזורית בני  

 התמחות במחלקת דוברות בני שמעון 

 ! שמעון בני דוברות -קורה הכל שבה שווה הכי  במחלקה חלק לקחת  הזדמנות

 -התפקיד עיקרי

 - ובהם הדוברות תחת  שונים בתחומים  המועצה לדוברת סיוע

  פנים   תקשורת   ניהול(,  אינסטגרם,  FB)  חברתיות  מדיות  ניהול,  וידיאו  והפקות  קריאטיב,  תוכן  ועריכת  כתיבת

 ועוד  אתר ניהול, ניוזלטר , לתקשורת  הודעות כתיבת, בחירום בעבודה התמחות, לעובדים

 . שיגרתיות  לא ובשעות המועצה לדוברת בכפוף היא העבודה

  ברשת   שחיים  הקטנים  לפרטים   לב  שימת   יכולת  עם   תקתקנים,  אקטיביים  פרו,  יצירתיים  סופר   אנשים  נדרשים

 אקטואליה ונושמים

  פנים   תקשורת   ניהול(,  אינסטגרם,  FB)  חברתיות  מדיות  ניהול,  וידיאו  והפקות  קריאטיב,  תוכן  ועריכת  כתיבת

 ועוד  לתקשורת  הודעות כתיבת, בחירום בעבודה התמחות, לעובדים

 יתרון  -וידיאו עריכת/אינסטגרם /פייסבוק עמודי בניהול ניסיון

 

 אסטרטגיה, מחקר והגשמת חלומות 

  צירי   חמשת   ביישום  סיוע,  השאר  בין,  הכוללת  אסטרטגיה  מחלקת  של  בעבודתה  להשתלב  ה/צפוי  המתמחה

;  עתיד   פני  צופה  חינוך;  מדגימה  ירוקה  מועצה)  המועצה  של  החדשה  האסטרטגית  התכנית  של  המשימה

  תומכי  ממוקדים  מחקרים   ביצוע(,משולבת   אזורית  הובלה;  רובדית -דו  קהילתיות;  והתעסוקה  הכלכלה  פיתוח

  עובד /תושב  של  החלום  משלב  פרויקטים  ופיתוח(,  האמורים  המשימה  צירי  של  בהקשר  בעיקר)  החלטה

 .ולתושביה למועצה רב ערך שתייצר פרקטית   בתצורה חלום אותו להגשמת  עד המועצה

  נוגעת   פעילותה  אשר(,  ואסטרטגיה  יישובים  אגף)  חדש  אגף  בתוך   מתחדשת  מחלקה  היא  האסטרטגיה  מחלקת

 סיפוק  מלאת(  לקוות   יש)ו  מאתגרת,  מגוונת  להיות  צפויה  שההתמחות  כך,  המועצה  מאגפי  אגף  בכל  כמעט

 . ולשנות להשפיע מהיכולת
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 כישורים: 

 ?הומור חוש, ועצמאות גדול  ראש, סקרנות

 מתמחה במרכז צעירים בני שמעון 

 (.18-40 גילאי) שמעון  בני אזורית במועצה הצעירים  תחום ופיתוח קידום

  הצעירים   מרכז  של  העשייה  שיווק,  המועצה  צעירי  עם   חדשים  תקשורת   ערוצי  בפיתוח  תתמקד  ההתמחות

 . הצעירים עם הקשר  וחיזוק השונות ובמדיות בשטח

 .שובל בקיבוץ שנמצא שלנו  החדש הצעירים  במרכז וצעיר דינמי לצוות הצטרפות 

 !אלינו הצטרפו?  אליכם מדבר הצעירים  תחום

 כישורים: 

 יתרון-הצעירים  תחום עם  הכרות, טובים אנוש  יחסי, עצמית  משמעת ,בצוות ועבודה למידה יכולת, מוטיבציה

 MERAGE FOUNDATIONקרן מירא'ז  

  ועוסקת,  1998  מאז   בישראל  פועלת   הקרן'.  מיראז  משפחת  בבעלות   פילנתרופית  קרן  היא  ישראל'  מיראז  קרן

  תחילת   מאז.  גווניה  כל  על  הישראלית  החברה  את   לחזק  שמטרתם  חברתיים  תחומים  של  במגוון  ארצית  ברמה

  זו   ובמסגרת   ישראל  מדינת   של  החשובים  הצמיחה  ממחוללי  אחד   להיות   עתיד  הנגב   כי  הקרן  זיהתה  פעילותה

 .במרחב רבות  וכלכליות חברתיות ביוזמות ומובילה תומכת

 רכז פיתוח תיירות יין בנגב 

  אנחנו .  פרויקטים  וניהול  המחקר   בתחומי,  בנגב  היין  תיירות  לקידום  בעשייה  התנסות   מאפשרת   ההתמחות

  חלק   להיות ,  אנשים  עם   לעבוד,  גופים של  רחב  מנעד   מול  בעבודה  ה/שותף   להיות  רצון  עם   י /מישהו  מחפשים

 .בנגב  נרחבת השפעה בעל מארגון חלק  ולהיות, בצוות ת/משמעותי

 

  / חקלאות  /גיאוגרפיה / המדבר חקר  מתחומי, מחקריים ממסלולים מתקדמים  לתארים   וסטודנטיות סטודנטים 

  היין   בתיירות  מרתקת  להתמחות  מוזמנים  אלה  בתחומים  שמתעניינים  ומי,  תיירות  /אנתרופולוגיה  /סוציולוגיה

 .בנגב

 

 : פעילות תחומי

 בנגב היין תיירות  וקידום לפיתוח התחום מנהלת עם יחד עבודה -

 שונים   גודל בסדרי ואירועים פרויקטים בתפעול סיוע -

 הנגב  ליינות מקור רישום לצורכי  מקצוע אנשי של ואיתור מיפוי -

 והפרטי הציבורי  מהמגזר מפתח אנשי מול ואיכותניים כמותיים נתונים איסוף -

 יין  תיירות כאזור לנגב הערכה מדדי פיתוח -
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 : נדרשים  כישורים

 מצוינים  אנוש יחסי -

  מידע  וניתוח עיבוד, איסוף יכולת -

   ובכתב פה בעל גבוהה ביטוי יכולת -

 משתנות  דרישות  מול ואל מהיר בקצב עבודה יכולת -

 זמנים  בלוחות עמידה -

 MS Office-ב מלאה אוריינות -

 ויוזמה עצמאית עבודה -

 ויצירתיות  גדול ראש -

 חדשות  מיומנות ולרכוש להתפתח נכונות -

 יתרון  –  הנגב עם היכרות -

 . התחום מנהלת  מול בתיאום  - גמישים עצמם ההתמחות ימי

 . כולו התחום  של צוותיות  פגישות למטרות  שבועות  לכמה  אחת רביעי לימי זמינות

 

 מונא דרום 

  מובילי  ומפתח  שונים   וגילאים  מגזרים   בין  שמפגיש  חדשני   מרחב   המייצרת  טכנולוגית-חברתית  יוזמה  היא  מונא

 .עשייה מבוססת פדגוגיה  באמצעות טכנולוגי שינוי

  מאגר   את   להגדיל  במטרה   וצעירים  נוער  ילדים  ומעצימה  מכשירה   מונא   -חברתית  מוביליות*  מקדמת  מונא

 . איכותית בתעסוקה להשתלב לפניהם העומדות ההזדמנויות

 הנמצא  וקההתעס  בעולם  לשילוב  הצעירים   הדורות  את  להכין  כדי  פועלת  מונא  - מתקדמת  לתעסוקה  הכנה*

 להוביל   כדי  הנדרשים  הכישורים   את  להם   מקנה  מונא.  הטכנולוגיה  התפתחות   בעקבות   מואץ  שינוי  בתהליכי

 .המחר בעולם

  אוכלוסיות   בין  והחדשנות  הטכנולוגיה  נושאי  סביב  משמעותי  מפגש  מקדמת  מונא  -אוכלוסיות  בין  מפגש*

  אתרב   שקפים  מונאמ  של  והצוות  פועלת  מונא  בו  המרחב.  זו  את  זו  מכירות  ולא  סביבה  באותה  הגרות

 הישראלית  בחברה הקיימת התרבותיות

  מכלל   שינוי   מובילי  ומפתח   והתעשייה  הרשות  עם   המשותף  טכנולוגי   חדשנות  מרכז  של   במודל   פועלת  מונא

 .האוכלוסיות

  שמייצר  במונא  הצעיר   הדור   את  המובילים  הם  המקומיים  הכוחות .  וחדשנות  לעשייה  נרדף  שם  הפך   מונא   מרכז

 ועד  חורה,  אביב  תל   דרך ,  שמונה  מקריית  החינוך  במערכת  פועלת  מונא.  בריחה  וחדרי  רחפנים  אלו  בימים

  ומייצרת   מכללות   עם   עובדת   מונא .  הארץ  ברחבי  תלמידים  2,500  עם   שעובדים  מורים   נבחרות  ומכשירה   ירוחם

 .מתקדמת בתעסוקה  השמה אחוז  85 של לתוצאה ומגיעה ההנדסה בתחום  תכניות
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 מתמחה קשרי מעסיקים, גיוס וכתיבת קורות חיים 

 : מטרות

  המשתתפים   בקרב  והמיומנויות  הידע  ופיתוח  וחיזוק  דרום  מונא  לתוכניות  משתתפים  גיוס .1

 .  לתוכנית והמתקבלים

 .  הקורס למשתתפי מיטבית השמה לטובת המעסיקים קשרי וביסוס הידוק .2

 

   ומשימות תפקידים

 .  נתונים  של  מתמיד ועדכון טיוב תוך קיים מעסיקים מאגר על שמירה .1

 .   התוכנית בוגרי של בתעשייה והשמות התוכנית לפעילויות  נוספים מעסיקים של ברתימה סיוע .2

 .   בתוכנית התחומים לפי  הוואצפ בקבוצות משרות של  והפצת שיווק .3

 .  התוכנית במחזורי ולסדנאות זרקור לימי ומעסיקים שותפים ברתימת סיוע .4

 . בתוכנית ומשתתפים מתקבלים, מתמודדים של  והזנה הרשמה, גיוס .5

  להשתתף   המעוניינים   למתעניינים (  הצורך   במידת )  ופרונטאליות   טלפוניות  גיוס  שיחות   ביצוע .6

 .    בתוכנית

 .  ומעקב ליווי בשיחות וסיוע בתוכנית צעירים על חדשים/חסרים  פרטים  עדכון .7

 השוטפות  במשימות ועזרה סיוע .8

 . שיידרש כפי התוכנית צוות עם עבודה ופגישת צוות בישיבות  נוכחות .9

 . בשבוע התמחות שעות  4 עד

 .מהבית עבודה לשלב ניתן

 (אלו  שעות במסגרת זמינות חובה) 9:00-15:00 חמישי - ראשון ימי

 

 שמש השמות בפרוייקטים 

  בשמש השמות מתעוררים כל בוקר ועושים את הדבר שאנו הכי טובים בו: למצואזה למעלה מעשור שאנו 
 .לכם את המשרה המושלמת

עם המוניטין, הניסיון והידע שצברנו במהלך השנים בתחום משאבי אנוש וההשמה, נבחרת היועצים שלנו  
  .קהרק מחכה ללוות אתכם החל משלב ייעוץ הקריירה המתאימה לכם ועד לחתימה על חוזה העס 

אנו נכווין אתכם בצורה מקצועית ומעמיקה בכתיבת קורות החיים, נכין אתכם לראיונות עבודה, נייעץ ונסייע  
 .בנושא משא ומתן על שכר ותנאים ונעשה הכל בכדי למצוא את סביבת העבודה המתאימה לכם
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יתור מועמדים כמו כן אנו מציעים שירותי השמה לחברות וארגונים מהגדולים במשק הישראלי לרבות א
 .פוטנציאלים, סינון, הדרכה, וליווי בכל אחד משלבי ההעסקה עד לרמת השכר והרווחה

 .רוצים לעבוד או מחפשים עובדים? תנו לנו לעשות לכם את העבודה

 השמת בכירים   HRמתמחה  

 ? וגיוס אנוש משאבי בתחום רגל דרישת  לעשות רוצים

 אישיות  למאפייני לב ותשומת  לפרטים  ירידה עם עומק ראיונות מבצעים איך נלמד . 1

 החשובים  הפרטים כל  על דגש   עם ללקוחות מפורטות  דעת  חוות  כתיבת על  נעבוד. 2

 להצליח לנו  הגורמים שלנו הסודיים  הטיפים ממיטב ן.לכם נעניק. 3

 מהירה השתלבות ן.לכם ולאפשר  בתחום אתכם לשמש   שיוכלו כלים ע  תצאו  ההתמחות בסוף. 4

 ותתרשמו שלנו האינטרנט ר תלא נסוכ ? מתלבטים עוד

 !התואר סיום לאחר מלאה במשרה אצלינו להשתלב הזדמנות  ות.למתאימים תינתן ההתמחות בסוף

AUTO DS 

AutoDS  אנחנו .  שלנו  העובדים   קהילת  ועל  הציוותי  ההווי  על  גבוה  דגש   ששמה  משפחתית  חברה  היא  

  בעלי  עבור  אוטומציה  שמספק   האלקטרוני   המסחר  בתחום(  החמישית   שנתנו  את   עכשיו  מתחילים )  סטארטאפ

  מתמחים   מחפשים  אנחנו.  והשילוח  האספקה  של   לצד  ועד  הלקוחות   של  מהצד  החל.  Dropshipping  חנויות

 היא   החברה.  בחברה  ומיוחדים  מרכזיים  בפרויקטים  אחריות  לקחת  הזדמנות  ויקבלו  שלנו  לחברה  שיצטרפו

 WeWorkב  מהמשרדים  היא  הישראלית  הפעילות,  העולם  מרחבי  מגיעים  בה  העובדים,  Remoteב  חברה

 ובירושלים אביב בתל

 מתמחה במחלקת שיווק וכתיבת תוכן 

 : משרות בשתי הדיגיטלי השיווק בתחום מתמחים מחפשים אנו כעת

 תוכן   וכתיבת שיווק.1

 (SEO)  חיפוש למנועי אופטימיזציה. 2

  ואחריות   הזדמנויות  מתן  כי  חושבים  ואנו   שלהם  הקריירה  בתחילת   למתמחים  רב  ערך   יש   כי  מאמינים  אנו

 .   מאוד אתנו וישפרו יועילו שונים ממקומות שיגיעו למתמחים

 : שלנו  למתמחים  נספק אנו

 Dropshippingה ויסודות אלקטרוני מסחר בנושא  400$ בשווי קורס נממן          -

 : בנושאים הדרכה נספק          -

 SEO עקרונות •

 מפתח  מילות על מחקר •

 WordPress עם עבודה •

 גוגל  של אלגוריתמים עם עבודה לגבי הדרכה •
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 SEO של  ושימושיים מוכרים כלים  עם עבודה לגבי והדרכה לימוד •

LABS 02 

Located at Beer Sheva, Labs/08 is a continuation of Jerusalem’s Labs/02 (Early stage 

fund and incubator, backed by OurCrowd and Reliance), aimed at funding and 

building deep tech startups that will build their venture in the Negev. Labs/08 is 

currently seeking early-stage new ideas and visionary entrepreneurs to lead the 

market and shape the future. The incubator is joined by two new strategic partners – 

the Soroka University Medical Center of Clalit, and The Israel National Cyber 

Directorate. Labs/08 is looking forward to providing state-of-the-art strategic support 

for startups that want to break traditional boundaries 

 אנליסט/ית בקרן הון סיכון 

 .צעירות  סטארטאפ בחברות השקעה תהליכי  בניהול התמקצעות

  ובחינת   שוק  ניתוח ,  נאותות  בדיקות ,  סטארטאפ  חברות   בבחינת  יתמקצע  המתמחה   ההתמחות  במהלך

 . השקעות לוועדת  והכנה, עסקיים מודלים  בחינת, מתחרים

  השלבים  את המתמחה  ילמד השנה במהלך. ליזמות או  סיכון הון בקרנות לעבודה המתמחה את יכין תפקידה

( ועוד  המייסדים  צוות   חשיבות ,  משקיעים  מול  מתנהלים   איך,  עושים  לא  ומה  עושים   מה)סטארטאפ  בהקמת

 .שני מצד  סטארטאפים בוחנות  סיכון הון קרנות ואיך, אחד מצד

  ליזמות תשוקה(, פיננסי וניתוח מתחרים  בחינת, שוק חקר )אנליטיים כישורים, מעולה אנגליתכישורים: 

 דרך  פורצת  ולטכנולוגיה

 MCCANN VALLEYמקאן וואלי  

 את מלווה  הסוכנות. רמון במצפה אשר הבשמים ברובע הממוקמת, מובילה דיגיטל סוכנות היא ואלי מקאן

 . ועוד אלדן, LOREAL, LALLINE: לקוחותינו בין. בישראל המובילים המותגים של  השיווקית הפעילות

, הידע בחזית  נמצאים אנחנו, בישראל והמובילה הגדולה הפרסום  קבוצת, אביב תל ממקאן כחלק

, ועוד  תוצאות מבוססת קריאייטיב, שיווקית אסטרטגיה, דיגיטלית מדיה – והטכנולוגיה המתודולוגיה

 . לקוחותינו של  העסקית הצלחתם על עמוק באופן להשפיע היא כשמטרתנו

  לפיתוח מחויבת היא ללקוחותיה המחויבות כשלצד ,  וחברתית עסקית כיוזמה 2013 -ב וקםה ואלי מקאן

  והפך וגידים עור שרקם  חלום  על סיפור הוא ואלי מקאן של הסיפור. והנגב רמון  מצפה קהילת ופיתוח עובדיה

 .כולה  ישראל ובמדינת בנגב, רמון במצפה, והפרסום המדיה בענף  המציאות את  שמשנה לפרויקט

DIGITAL MEDIA INTERN 

  צריך  מוכשרים שלאנשים  מאמינים אנחנו. ודינמית צעירה באווירה ואלי  מקאן במשרדי הינה ההתמחות

 .  קדימה רמון מצפה וקהילת ואלי מקאן את  ולהצמיח ערך  לתת יוכלו ומשם  להצלחה וכלים ערך לתת 

 : שלהלן מהדיספלינות אחת בלפחות  ויתמחה, Digital Media Experts -ל  לצוות   יצוות בתפקיד המתמחה

•  - PPC   ה ונשות אנשיPPC שלל בין. לקוחותינו נכסי של הממומן הקידום את מנהלים ואלי במקאן  

  שוק ניתוחי,  חות" דו כתיבת, החיובים ניהול, אופטימיזציה, קמפיינים הקמת, מילים מחקרי: משימותיהם

 ועוד
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•SEO ה ונשות אנשיSEO מיקום כלומר,  לקוחותינו נכסי של  האורגני הקידום ניהול על אחראיים ואלי במקאן 

  האתר מבנה התאמת : משימותיהם  שלל בין. בגוגל האורגניות בתוצאות לקוחותינו של  הדיגיטליים  הנכסים

,  תוכן חות"דו, אופטימיזציה חות "דו, מפתח מילות  למחקר בהתאם  התוכן עולם פיתוח,  גוגל  של  לאלגוריתם

 .טכניים  חות" ודו קישורים פיתוח

 נדרשים   כישורים

 ונתונים  למספרים אהבה •

 פרואקטיבית וגישה רותיותיש, יסודיות •

 שיווקית ואוריינטציה טכנולוגית גישה •

 SPLANDERספלנדר  

SPLANDER  יום-היום  וחיי המשפחה פעילות לניהול חכמה  חברתית אפליקציה המפתח סטרטאפ הוא  .

  שלנו יום-היום שותפי  כל  עם החברתית הפעילות וניהול תיאום שתאפשר מרכזית פלטפורמה לייצר במטרה

 . שלנו היומן מתוך ישירות( שונים  וארגונים חברות , קהילות, חינוך מוסדות, חברים, משפחה)

  לשלב ונכנסים. משתמשים לפילוט ויציאה MVP - ראשוני מוצר פיתוח  סיום לקראת נמצאים  אנחנו כרגע

  Design partners -כ שימשו  לקוחות עם  ועבודה(, Product Market Fit) המוצר התאמת של במרתק

 .השוק של לצרכים  המוצר  את להתאים לנו ויעזרו

 מנהל מוצר 

  אפיון, משתמשים פיילוט וביצוע אפיון, המוצר ואפיון צרכים בהגדרת  יעזור -  אשר מוצר  מנהל מחפשים  אנו

 חוויית  לשיפור  ושינויים במוצר התאמות הגדרת תוך  שוטפות בדיקות יבצע , ללקוחות המוצר והתאמת

 .באפליקציה השימוש והרחבת המשתמש

 כישורים: 

  עצמאית לעבודה גבוהה יכולת(,  UX/UI/    מוצר ניהול  עם להכרות  יתרון) המוצר מהות של טובה הבנה

  אנוש יחסי,  גדול ראש,  בעיות פתרון  יכולת, נתונים לניתוח גבוהה ויכולת מהירה תפיסה,  תהליכים והנעת

 להצלחה  גבוהה ומחויבות אחריות, טובים

 ( מבחנים בתקופת גמישות  קיימת) בשבוע שעות 5  לפחות,  גמישות בשעות עבודה

 אחראי תקציב וגיוס כספים 

SPLANDER   סטרטאפ פעילות   הוא  לניהול  חכמה  חברתית  אפליקציה  היוםהמפתח  וחיי    יום.-המשפחה 

יום שלנו  -שותפי היום לייצר פלטפורמה מרכזית שתאפשר תיאום וניהול הפעילות החברתית עם כל  במטרה

 )משפחה, חברים, מוסדות חינוך, קהילות, חברות וארגונים שונים( ישירות מתוך היומן שלנו. 

וט משתמשים, ונערכים לקראת סבב  כרגע אנחנו נמצאים לקראת סיום פיתוח מוצר ראשוני, ויציאה לפייל

 גיוס משקיעים
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יעזור בבדיקת וניתוח השוק, יעזור בגיבוש מודל הכנסות,   -לשם כך אנו מחפשים אחראי תקציב וגיוס כספים 

הכנת תקציב ותוכנית עסקית, איתור שותפים עסקיים, איתור תוכניות מתאימות והגשת מועמדות, איתור  

 ות. משקיעים ועזרה בהערכות לפגיש

 כישורים נוספים   

הבנה עסקית טובה, יכולת ניתוח נתונים גבוהה, הכרות טובה עם אקסל יכולת ניסוח גבוהה, דיוק וירידה 

לפרטים, יכולת גבוהה לעבודה עצמאית והנעת תהליכים, תפיסה מהירה ויכולת יישום גבוהה, יכולת פתרון  

 גבוהה להצלחה בעיות, ראש גדול, יחסי אנוש טובים, אחריות ומחויבות

 הערות נוספות   

תפקיד עצמאי, שעות עבודה גמישות, חשוב שיהיה למתמחה יכולת עבודה והתקדמות עצמית גבוהה. מצד 

 שני ינתן למתמחה ליווי מקצועי שוטף ויושם דגש רב על החניכה שלו.

 , ייתכנו שינויים מרחוק מתבצעת עבודה כרגע ה •

 

 מרחב דרום   – התאחדות התעשיינים  

  והתעשיינים התאחדות . ישראל תעשייני את, שנה  100-ל קרוב המאגד הגוף הינה התעשיינים התאחדות

  ולשגשוגה הטכנולוגית לעוצמתה ישראל את והצעידו היישוב ימי מראשית הישראלי המשק את הובילו

 המדינה לביטחון הרבה מתרומתה, החיים  תחומי בכל  מפתח תפקיד ממלאת בישראל התעשייה. הכלכלי

 . ובקהילה בחינוך הרבה להשקעתה ועד הפריפריה ובחיזוק  העלייה בקליטת וסיועה

  הנהנים, עובדים אלף 400 - כ המעסיקים, תעשייה ומפעלי ארגונים  1,500  - מ למעלה  חברים בהתאחדות

 . היומיומית המפעלית וברמה הלאומית ברמה ושירותים תמיכה של רחב ממגוון

,  התוכנה, האלקטרוניקה : התעשייה ענפי לכל   ובית כתובת ומשמשת לתעשיין חזק גב מהווה ההתאחדות

 .ובנייה צריכה  ומוצרי והחשמל המתכת , המזון, הסביבה איכות, הפרמצבטיקה, הכימיה, הטקסטיל

  שותפה ההתאחדות . במשק המוביל הכלכלי הכוח את  התעשיינים התאחדות חברי מייצגים, אחד כגוף

  כלכליות למערכות גשר ומהווה כלכלית והמקרו המדינית  ברמה החלטות לקבלת  המשק לקברניטי מלאה

  על בדגש והממשלה ההסתדרות מול אל המעסיקים את  ההתאחדות מייצגת מעמדה מתוקף. עולמיות כלל

 יחסי בעיצוב חשוב תפקיד   השנים לאורך ומקיימת הישראלית  התעשייה ופיתוח העסקית הסביבה שיפור

 המעסיקים נשיאות  ר"כיו גם  התעשיינים התאחדות נשיא.  ונכונים יעילים הידברות אפיקי וביצירת העבודה

 .בישראל המעבידים ארגוני  של  הגג ארגון - בישראל והעסקים

 

 תמחה בכלכלה מ 
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  להציע   ניתן  אשר  הקיימים  השונים  המסלולים  על  בהתאחדות  כלכלה  מאגף  כלכלן  בעזרתהמתמחה ילמד  

 .בהתאחדות החברים לתעשיינים  אותם

 .המסלולים והסברת המרחב לתעשייני טלפונים  ביצוע

  בהתאחדות   חברים  אשר  הדרומית  בתעשייה  בולטות   ולדמויות  לתעשייה  וגישה  חשיפה  מקבל  המתמחה

 . התעשיינים

 

 מתמחה בשיווק 

 . התעשיינים  בהתאחדות דרום  מרחב של ההנהלה במשרדי יעבוד המתמחה

 . בהתאחדות החברים הדרום לתעשייני המרחב פעילות שיווק על אחראי יהיה

 .המרחב התייעלות  שיפור לצורך  במרחב התעשיינים  של  רצונם שביעות את ויבדוק

  בהתאחדות חברים  אשר הדרומית בתעשייה בולטות  ולדמויות לתעשייה  וגישה חשיפה מקבל המתמחה

 . התעשיינים

 לשכת המסחר תל אביב והמרכז 

פוליטי, בלתי תלוי וללא כוונות  -. הלשכה הינה גוף ציבורי, א 1919הוקם בשנת  איגוד לשכות המסחר  

בקידום האינטרסים  רווח, המהווה את   בישראל. הלשכה מסייעת  והמעסיקים הגדול  ארגון העסקים 

 העסקיים של העסקים החברים בה, של מגזר המסחר והשירותים ושל המגזר העסקי כולו. 

העדפות  מניעת  חופשית;  ותחרות  שוק  כלכלת  קידום  כגון:  עקרונות  למען  פועלת  הלשכה 

רגולציה במשק; הפחתת נטל המס על חברות ויחידים;  סקטוריאליות; צמצום הביורוקרטיה ועודף ה

המונופולים   ידי  על  העסקי  המגזר  על  המושתות  העלויות  צמצום  בינלאומיים;  סחר  קשרי  קידום 

 .המוחלטים שבבעלות המדינה; הגנה על זכויות היסוד של המעסיקים, ועוד

 אגוד לשכות המסחר מתמחה ב 

וטיפוח הק ייזום  על  אמון  בינלאומיים של לשכת המסחר  שרים הבינלאומיים של האגף לקשרים 

 .הלשכה ושל חבריה, עידוד פיתוח עסקי בינלאומי ומתן ייעוץ וסיוע בפתרון בעיות בזירה הבינלאומית

 :פעילות האגף לקשרים בינלאומיים

זרות   • שגרירויות  העולם,  ברחבי  מסחר  לשכות  עם מאות  עסקיים  פיתוח קשרים 

 ופי ממשלה זרים בארץ ושגרירויות ישראל בחו"ל, ארגונים כלכליים וג

 יעוץ עסקי בינלאומי, פתיחת שווקים חדשים ואיתור לקוחות ומפיצים בחו"ל  •

עם חברות וארגונים מרחבי   (B2B) אירוח משלחות עסקיות ותיאום פגישות אישיות •

 העולם, לצורך פיתוח קשרים עסקיים 

 ארגון משלחות לתערוכות בחו"ל / איתור והנגשת תערוכות ואירועים אונליין  •

 הזדמנויות עסקיות מרחבי העולם  ול שוטף של מאגר ניה •

 קידום הצעות עסקיות של חברי לשכה בקרב חברות וארגונים בחו"ל  •

 ארגון מפגשי נטוורקינג, כנסים וובינרים בנושאי סחר בינלאומי  •

 ועוד.  •
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 תחומי אחריות המתמחה: 

 תרגום, ועריכה של תכנים לאתר הארגון בעברית ובאנגלית •

 ות עסקיות של חברות זרות מרחבי העולם בקרב חברי הלשכה ניסוח וקידום הצע •

 כתיבת הצעות עסקיות עבור עסקים ישראלים בארגון  •

 EEN-הכנת פרופילים עסקיים מקצועיים עבור חברות במסגרת רשת ה •

 כתיבה וניסוח של פניות מקצועיות בשם עסקים לחו"ל  •

מרחבי  • מסחר  לשכות  )שגרירויות,  רשמיים  וארגונים  קשר  אנשי  רשימות  עדכון 

 העולם ועוד( 

מערכות   • שונות,  רשימות  )טיוב  אדמיניסטרטיביות  במשימות  שוטפת   CRMעזרה 

 וכד'(  

מרחבי העולם, סמינרים ואירועי  סיוע בארגון והשתתפות במפגשים עם משלחות   •

 סחר חוץ 

 הכנת סקירות כלכליות  •

 ועוד.   •

 דרישות התפקיד: 

 עברית ואנגלית כשפת אם )כולל כתיבה, קריאה ודיבור(  •

שירותיות, יחסי אנוש מצויינים, מוטיבציה גבוהה, אוריינטציה בינלאומית, אמינות,  •

 בגרות ואחריות 

  – בה. ניסיון במערכות ניהול תוכן לאתרים  חו  –  Officeהיכרות טובה עם מערכות   •

 יתרון 

 בתקופת הקורונה ההתמחות תתאפשר מהבית, בעדיפות ליומיים מלאים.  •

 

FUTURE MOBILITY 

 

Future Mobility IL    הינה חברה לתועלת הציבור )חל"צ( השמה לה למטרה להפוך את ישראל

וביצירת מגוון אפשרויות   MaaS (Mobility-as-a-Service)למובילה עולמית בהטמעת ויישום  

ניידות יעילות ומקיימות בסביבה פתוחה לשינויים טכנולוגיים. פוטנציאל התועלת לחברה ולמדינה  

הינו עצום בכל קנה מידה   והסביבתי  גודש התנועה, הפחתת   – במישור הכלכלי, החברתי  צמצום 

אגדת את כל מחזיקי העניין זיהום האוויר וגידול בפריון העבודה. הארגון מהווה פלטפורמה רחבה המ

הרלבנטיים בתחום )הציבור, עמותות בתחום, מוסדות מחקר ואקדמיה, חברות טכנולוגיה, חברות 

 מגוון  של  והטמעה  מקיפה  בחינה   מאפשר  הארגון תשתית, מפעילים, יבואנים, משקיעים ועוד(. 

 ליישום   יתנותהנ  ותשתיות  טכנולוגיות  באמצעות  בישראל  החכמה  התחבורה  לקידום  אפשרויות

:  באתר  למצוא  אפשר  החברה  על  עוד .  הציבור  לתועלת,  ישראל  במדינת

https://www.futuremobilityil.com/ 

 

 

 

https://www.futuremobilityil.com/
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 חבורה קיימת ת מדיניות    מוביל/ת 

  זיהום   להפחתת מתקדמים  אמצעים  על  בדגש  התחבורה  בתחום  מדיניות  וניירות  עמדה  ניירות  כתיבת

,  בינלאומיות  השוואתיות   עבודות  ביצוע,  הארגון  של  מקצועיים  בפורומים  והצגתם  מתחבורה  האוויר

  קשר ,  נתונים  מבוססת  החלטות  לקבלת  שיוביל  באופן  והצגתם  ניתוחם,  התחבורה  בתחום  נתונים  איסוף

  וברשתות   במדיה  לפרסום  חומרים  הכנת,  לתחום  הנוגעים  ממשל  קשרי  ניהול,  בתחום  וגופים  חברות  עם

 .  לנושא  מודעות   העלאת   לטובת  חברתיות

 

 : נדרשות  תכונות

 התחבורה   לתחום  זיקה .1

   גבוהה  ברמה  והתבטאות  ניסוח  יכולת .2

 ועוד   וסיכומם  מאמרים  קריאת,  מקצועי  בתוכן  העמקה  יכולת .3

 power point  -ו  excel  -ב   שליטה .4

 עצמאית   עבודה  ויכולות  מעולים  אנוש  יחסי .5

 וקריאה   כתיבה,  דיבור   –  גבוהה  ברמה  אנגלית .6

 ויוזם   גדול  ראש .7

  המגזר  היכרות,  רבים  בממשקים  עבודה,  וביקורתית  עצמאית  ולמידה  נתונים  ניתוח  : נרכשות  מיומנויות

  על   למידה,  עצמאית  ועבודה  צוות  עבודת,  אחרים  אזרחיים  ארגונים  עם  פ"בשת   עבודה,  והפרטי  הציבורי

 . מקצועית  כתיבה  יכולת,  זמן  וניהול  פרויקטים  ביצוע  של  מיומנויות,  בעולם  הנעשה

  גם   בחלקה  תהיה  ההתמחות  כי  היא  הכוונה  אך,  מהבית  ברובה  היא  בודההע  כיום : ההעבוד  סביבת

  פרטניים   וצרכים  הקורונה  נגיף  עם  ההתמודדות  לאור  פרטני  באופן  ייבחן  הנושא.  )אביב- תל)  מהמשרד

  חלק   לוקחים  והמתמחים  העובדים.  הרגילות  העבודה  בשעות  בשבוע  ימים  5  עובדים  אנו.  המתמחה  של

 . לתקופה  אחת  מתקיימות  –  צוות  הכשרות .  בתחום  המתקיימות  בותר   והשתלמויות  עיון  בימי

   4315636-053.  לינדנר  נועה,  פרויקטים  מנהלת  –  הישיר  מלווה : הליווי  תהליך

  אחת   ולפחות)   הניתן  ככל  צוות  ישיבות,  בנוסף.  שוטף  פגישת  לשבוע  אחת  –  שבועית  היא  הליווי  תדירות

 ).  חלק  בהן  ייקח  שהמתמחה  לחודש

  בתחומים   או,  זה  בתחום  פרויקטים  לניהול  להתפתח   ניתן  מסוים  תחום  על  מעבודה  : עתידי  פיתוח  ציר

  ארגון   זהו.  ועוד  ומדיה  תקשורת  ניהול,  לעשייה  שותפים  עם  הקשר  ניהול,  בתחום  יוזמות  יצירת.  אחרים

 ).  כמובן  בליווי)  לפועל  והוצאתם  חדשים  רעיונות  לגיבוש  פעולה  חופש  הרבה  שמאפשר

 

 

 


