פיתוח קריירה ומשרות מיידיות לחברות אחותי

 – 18.1020מפגש בזום  כתיבת קורות חיים והכנה לראיון עבודה אפקטיבי

להרשמה <<

על מה נדבר נדבר במפגש?
ברוכים הבאים לעולם התעסוקה  – 2020קווים לדמותו ,הציפיות מעובדים ומנהלים ,היכולות שבונות
הצלחה.
קורות חיים – שוברים פרדיגמות ,טיפים לכתיבת והתאמת קורות חיים ,מיפוי יכולות ,מבנה קו”ח ,התאמת
קורות חיים למשרה
ראיון טלפוני – כללים להכנה לקראת :מה אומרים ,מה שואלים ,איזה מסר אני רוצה להעביר ,ציפיות
שכר ,שאלות למראיין.

קורות חיים – שוברים פרדיגמות ,טיפים לכתיבת והתאמת קורות חיים ,מיפוי יכולות ,מבנה קו”ח ,התאמת
קורות חיים למשרה
ראיון טלפוני – כללים להכנה לקראת :מה אומרים ,מה שואלים ,איזה מסר אני רוצה להעביר ,ציפיות
שכר ,שאלות למראיין.
ראיון ב – Zoomבניית מסרים ,בניית פתיח ,התנהלות בראיון ,ראיון עם מספר מראיינים וגם מה לא
אומרים בראיון.
דיני עבודה– מה נחשבת התנהלות תקינה אל מול מועמדים? שאלות שגורמות לנו לחוסר נוחות ואין להם
מקום בריאיון.

★ שבוע אחרון להרשמה לתכנית המנטורינג של העמותה ★
בתקופה כזו של חוסר ודאות ,המלווה בהתלבטויות רבות אבל גם הזדמנויות ,אנו מציעים לכן הזדמנות
נדירה לחיבור עם מנהלים ויזמים מובילים במשק יוצאי חיל האוויר.
בין המנטורים שכבר התנדבו נמצאים מפקדי חיל האוויר לשעבר ,מנכ"לים בכירים ,ומובילים במשק
ובחברה הישראלית.
איך זה עובד? תוכנית של כ  9חודשים ,בה תפגשו אחת לשבועייםשלושה לפגישה אישית עם המנטור/ית
שלכן.

להרשמה <<
ההרשמה תיסגר ב ,20.10התכנית תתחיל בדצמבר.
דחינו את סגירת ההרשמה מתוך כוונה לקיים בנובמבר ראיונות אישיים בצורה פרונטלית .כמובן שהראיונות
יתקיימו בהתאם להנחיות.

לוח משרות החמות עמותת חיל האוויר
את המפגש עם  GLASSBOXיזמנו כי רבות מחברות הקהילה מחפשות את האתגר הבא שלהן.
אם אחת המשרות הבאות רלוונטיות לך – ממליצים לשלוח קו"ח ולעדכן אותנו במייל חוזר.

אם אחת המשרות הבאות רלוונטיות לך – ממליצים לשלוח קו"ח ולעדכן אותנו במייל חוזר.

הטייסת ,מתחם הסימולטורים המתקדם בארץ ממשיכים לגייס!
הטייסת ,מתחם הסימולטורים המתקדם בארץ למטוסי קרב מסוג  F16ו  F35מחפשים איש/אשת
מכירות! כל הפרטים בתמונה המצורפת ⬇

דרוש/ה עוזר/ת לסגן ראש עירייה במרכז הארץ  איוש המשרה בחודש מאי 2021
תהליכי המיון מתקיימים עכשיו!
תיאור התפקיד
לסגן ראש עירייה במרכז הארץ דרוש/ה עוזר/ת לסיוע בקידום ויישום המדיניות העירונית בתחומי עיסוק
סגן ראש העירייה ,קידום פרויקטים עירוניים וייצוג סגן ראש העירייה בפני גורמים שונים.
אנו מחפשים מועמד/ת בעל/ת ראש גדול ,חריצות ,מסירות ויחסי אנוש מעולים ,להשתלבות בעבודה
עירונית בדגש על תחומי הצעירים ,חדשנות ,עסקים ועירוניות.
פירוט עיקרי המשימות
 .1קידום פרויקטים עירוניים מול גורמי העירייה וגורמי חוץ )עמותות  /משרדי ממשלה  /יזמויות שונות ועוד(
 .2רישום פרוטוקולים וניהול מעקב ובקרה על התקדמות כלל המשימות והפרויקטים באחריות סגן ראש
העירייה
 .3אחריות על ניהול פניות הציבור והעבודה מול תושבים ,תוך בחינת המקרים לרבות בשטח ,גיבוש מענה
והפעלת גורמים עירוניים לסיוע בטיפול
 .4הכנת מסמכי עבודה ,קולות קוראים ומצגות לדיונים ופרויקטים
*יכולות אישיות נדרשות*
 .1יחסי אנוש מעולים .נדרשת יכולת עבודה מול גורמי עירייה וגורמי חוץ במקביל לעבודה פרטנית מול
תושבים ופניות ציבור
 .2יכולת הנעת תהליכים ,רתימה ויצירת שיתופי פעולה
 .3יכולת ניהול משימות לרבות עבודה בתוכנות לניהול משימות
 .4יכולות ניסוח וכתיבת מסמכי עבודה ומצגות להצגה בפני גורמים רשמיים
 .5יכולת עמידה והצגה

.2
.3
.4
.5
.6
.7

יכולת הנעת תהליכים ,רתימה ויצירת שיתופי פעולה
יכולת ניהול משימות לרבות עבודה בתוכנות לניהול משימות
יכולות ניסוח וכתיבת מסמכי עבודה ומצגות להצגה בפני גורמים רשמיים
יכולת עמידה והצגה
ניסיון בעבודה מול תקשורת – יתרון
מוכנות לשעות עבודה לא שגרתיות

ניסיון מקצועי
• יתרון לבעלי/ות ניסיון בגופים ציבוריים מורכבים )רשויות מקומיות ,כנסת ,משרדי ממשלה ,וחברות
ממשלתיות( ובעבודה עם דרגים בכירים
• יתרון לבעלי תואר ראשון ומעלה בעדיפות לבעלי השכלה בתחומי המשפטים ,תקשורת ,ממשל
ופוליטיקה ,מינהל ציבורי או שלטון מקומי.
קורות חיים ניתן לשלוח במייל  dmayor2021@gmail.com

דרוש/ה מנהל/ת לחברת כוח אדם ופרוייקטים
קקטוס הינה חברה המתמחה בעולם העובדים המזדמנים בסקטורים שונים ומגוונים וכן בהובלות פרויקטים
בעולם הכוח אדם מקצה לקצה.
לחברת "קקטוס" ,דרוש מנהל/ת עבור ריכוז וניהול כלל פעילות החברה.
דרישות והגדרות תפקיד:
*ניהול והובלת עובדי המטה ושגרת המשרד
*ניהול ואחריות על כלל הפעילות התפעולית של החברה
*תכלול קשרי לקוחות
*בקרת כספי החברה ,תזרים ,דוחות כספיים ועוד.
*הובלת תחום הפיתוח העסקי של החברה ,חדירה לשווקים חדשים והגדלת הפעילות הקיימת.

ניסיון בניהול עובדים /אופרציה  חובה
תואר אקדמאי  חובה
הבנה טובה ושליטה במספרים  חובה
יחסי אנוש והובלת צוות ברמה גבוהה  חובה
יכולות סדר וארגון ,ניהול משימות יעיל  חובה

*המשרה הינה משרה מלאה ברמת גן על גבול תל אביב בסמוך למחלף ההלכה ואזור הבורסה.
*תחילת עבודה מיידית /בתקופה הקרובה.
*משכורת טובה ותנאים מעולים
להגשת קו״ח יש לשלוח מייל ל doron@caktus.co.il

משרות נוספות ,אפשר למצוא בקבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר

בהצלחה!

עדיין לא ביקרתם באתר העמותה?
כל האירועים ,הפעילויות והחדשות החמות של העמותה מתעדכנים באתר שלנו.
 www.amutaiaf.org.ilהיכנסו או כתבו "עמותת חיל האוויר" בגוגל
וכך תוכלו להישאר מעודכנים!
מוזמנים גם לעמוד האינסטגרם שלנו
https://www.instagram.com/amutaiaf/
וגם לעמוד הלינקדאין שלנו
/https://www.linkedin.com/in/amutaiaf

תוכלו למצוא אותנו גם ב:


להתראות בניוזלטר הבא...







