הרצאות מקוונות שלא הייתם רוצים לפספס החודש!

חברי עמותה יקרים,
נשמח לראות אתכם בהרצאות המקוונות שנקיים החודש:

יום שני ה  18.5ב   20:30חווית לקוח מנצחת
הרצאה תועבר ע"י אודה יה כלפון
ביום שני ,ה 18.5בשעה  20:30אודה יה כלפון,
מומחית לייעוץ עסקי תחשוף אותנו לאופן בו
המותגים המובילים בעולם מתכננים אסטרטגיית
חווית לקוח מבדלת ובונים מערכות יחסים יוצאות
דופן עם לקוחות ,עובדים ושותפים.

רוצה לדעת איך המותגים המובילים בעולם
ממגנטים את הלקוחות שלהם? כדאי שתגיע/י
להרצאה הזו.

להרשמה << https://bit.ly/2LqWI77

יום שישי ה  22.5ב   9:30תעלומת הערים הנבטיות
ההרצאה מיועדת למועדון שטח אש )טיולים(
בראשות שלמה משיח ופתוחה לכל חברי העמותה
בהרשמה מראש.
ביום שישי ,ה 22.5בשעה  9:30תועבר הרצאה ע"י נעם
תמיר ,סא”ל )מיל( ,איש מערך המסוקים.

העם הנבטי שחי כאן לפני כאלפיים שנים מעורר בקרבנו לא
פעם סקרנות ,השתאות והוא אפוף מסתורין.

העם הנבטי שחי כאן לפני כאלפיים שנים מעורר בקרבנו לא
פעם סקרנות ,השתאות והוא אפוף מסתורין.
האם באמת היו לנבטים ערים או שזהו תרגיל שיווקי תיירותי
מוצלח?
ננסה להבין את הרקע והממצאים ולנסות לפתור את
התעלומה....להרשמה << https://bit.ly/2WuLRPH

יום שני ה  1.6ב   20:30דגשים לתהליכי מיון וראיון עבודה
ההרצאה תועבר ע"י ברק לפידות
ביום שני ה 1.6בשעה  20:30תועבר הרצאה על
ידי ברק לפידות ,סא”ל )מיל( ,סמנכ”ל משאבי אנוש
בכיר בתאגיד החינוך של עיריית ירושלים.

בהרצאה ברק ישתף אותנו בנקודות קריטיות להצלחה
בתהליכי מיון לעבודה בכלל והצלחה בראיון  מנקודת
מבט של מראיין.

להרשמה << https://bit.ly/2T3R3YJ

משרות שלא תרצו לפספס!
חברת בריטניקה מערכות אימונים  BKSהיא אחת מחברות התוכנה המובילות בעולם במערכות לניהול
מערך ההכשרות האימונים ושמירת הכשירויות של ארגונים מובילים בעולם.
בין לקוחותיהם נמנים  ,NASA, Boing, American Airlinesהצבא הישראלי .מערכותיהם מסייעות
להכשרת אסטרונאוטים ,טייסות המבצעיות ,טייסים אזרחיים וצבאות.
 Britannica Knowledge Systemsהינה חברה של  100איש ,עם תרבות של משפחה ורוח לחימה של
סטארטאפ.
כעת הם ניצבים בפני האתגר הגדול בתולדותיה .החברה זכתה בחוזה לאספקת מערכת למידה מרכזית
עבור הארגון הגדול בעולם ,עם מעל ל  2מליון משתמשים ,תוך כניסה לתחומים חדשים.
כדי להצליח בפרויקט החברה רוצה לצרף לשירותיה את הטובים ביותר במגוון תחומים..
כדי לסייע באתגר משמעותי זה אותם אנשים יזכו להתפתח מקצועית ולחוות את הסיפוק שבתרומה
משמעותית לביטחון העולם.
מוזמנים להיכנס לאתר החברה ולהגיש קו״ח למשרות השונות:
/https://www.britannicaks.com/careers
חבר עמותה ,בוגר החיל הינו סמנכ״ל משאבי האנוש של החברה ,לכן אנו ממליצים לכם לעדכן אותנו
במידה ושלחתם קו״ח.
שיהיה בהצלחה!

אנו נמשיך לפרסם הצעות ופעילויות המותאמות למצב –
מוזמנים לעקוב אחרינו באתר העמותה ,בפייסבוק,
בלינקדאין ובאינסטגרם

מוזמנים לעקוב אחרינו באתר העמותה ,בפייסבוק,
בלינקדאין ובאינסטגרם

באסיפה הכללית שתתקיים ב 24.6תעלה הצעה לשינוי התקנון .סעיף .6א .יעודכן כך שחברות בעמותה תתאפשר למי ששירת
בח"א שירות תקין ,ללא הגדרת תקופה מצטברת .סעיף .6ג .יעודכן כך שניתן להרשם לעמותה באמצעות טופס יעודי או באתר
העמותה ובלבד שעומדים בקריטריונים.
אנו מזמינים את חברי העמותה להגיע לאסיפה הכללית ,יש להרשם מראש במשרדי העמותה.

תוכלו למצוא אותנו גם ב:









