
 

  התעניינת בהכשרה של האקדמיה למגייסי ולמגייסות על! איזה כיף ש

  הדרך הטובה ביותר לעמוד ביעדי הגיוס היא להכשיר ולבנות צוות גיוס מקצועי.  –  מחקרים  לפי

לך מציעים  שאנחנו  מה  בדיוק  המקצועית   -  וזה  לתחומי בוהפרקטית  המקיפה  ,  ההכשרה  ישראל 
  הגיוס, סורסינג ומיתוג מעסיק.

 Supper  -שיעניקו לך את ה   שעות  30-40- תוכנית הלימודים שלנו כוללת הסמכה בהיקף של כ
powers ם! המנצחים בתחו  

 3למשך  אישית  ויכללו גישה  ארגוניות)  -(או מותאם לכם בהסמכות פנים   הלימודים יתקיימו אונליין
  ולהאזין שוב להרצאות. שתאפשר לך לתרגלחודשים(!!!) להקלטה 

  ויצטרפו לקהילת הבוגרים HRD כמו כן כל המשתתפים יקבלו תעודת הסמכה רשמית של חברת
  ללא עלות נוספת למשך שנה שלמה.  –של האקדמיה 

מאפשרת מפגשי אונליין תקופתיים אחת לחודש לתרגול נוסף ודגשים + הנחות   קהילת הבוגרים
  . HRDדה והכנסים של נוספות למפגש הלמי

, הנבנית באופן מותאם כהכשרה פנים ארגוניתאפשר להזמין את ההסמכה או חלקים ממנה גם  
  לצרכי הארגון. 

  קצת עלינו... רגע לפני שמתחילים... 

שנים כאשר החזון והשליחות שלנו הוא להפוך את הגיוס בישראל   15הוקמה לפני כ    HRDחברת  
  למקצועי יותר ואת הגיוס למקצוע.

בנצ'מארק בתחום הגיוס, נתוני  מאז אנחנו מובילים את התחום על ידי שיתוף ידע של מאות מאמרים ו
ידי ניהול והפקה של  למידה מתמדת והובלה של מאות קורסים למקצועני גיוס מכל התעשיות ועל  

  עשרות כנסי הגיוס ומיתוג מעסיק הגדולים בישראל.

ל מעל  הכוללת  בישראל  הגדולה  והסורסינג  הגיוס  קהילת  לניהול  בנוסף  זאת  חברות   10,000-כל 
  וחברים שמשתפים בלמידות, תובנות ובהשראה. 

  מוכנים?

  עוף על כוחות העל שתקבלו בהכשרה שלנו.ה! בואו נליאל

 ?LIVE-ב בהסמכהלהשתתף  יםרוצ
 מפגשים אחת לשבוע!סדרת  22/12ב אנחנו מתחילים 

 רוצים להאזין בזמן שמתאים לכם?

 להקלטות מראשתוכלו לקבל גישה  ��אפשרי בהחלט 

הכשרה פרונטאלית  רוצים להזמין
 אליכם לארגון?

  בכיף! דברו איתנו!

 



 

  סורסינג מאסטר הסמכת 

  בואו ללמוד איך להוביל פעילות חכמה ואפקטיבית בתחום הסורסינג ושיווק הגיוס:  

  * תדעו לנהל את מקורות הגיוס שלכם בצורה אפקטיבית ויעילה 

  * תתמקצעו במגוון כלי סורסינג שיעזרו לכם להגיע ראשונים למועמדים

  * תקבלו כלים לפעילות נכונה וחכמה ברשתות החברתיות

הקמפיינים השונים שכל איש/אשת סורסינג חייבים להכיר ותדעו ליצור קמפיינים   * תכירו את סוגי 
  באופן עצמאי

  * תתלמדו איך  לשדרג תוכניות כמו חבר מביא חבר, משפיענים, ועוד

  פירוט   נושאים 
 סורסינג בעידן החדש    הקדמה

 המפגש בין גיוס לסורסינג  
פרסום אפקטיבי באתרי  

  הדרושים 
   פרקטיים לפרסום אפקטיבי באתרי הדרושים שישפרו תקבלו כלים

 משמעותית את כמות המועמדויות הרלוונטיות
 אופטימיזציה, מעקב ובקרה  

כתיבה שיווקית גיוסית  
  טלינג -וסטורי 

  .גלו איך לייצר תוכן מותאם לעולמות הגיוס ומיתוג המעסיק 
  המשרות פרסומי  את  שישדרגו  כלים  לקבל  שלכם  ההזדמנות  זו 

  שלכם ברשתות החברתיות, באתרי הדרושים, בעמוד הקריירה  
ומיתוג מעסיק  גיוס 

  בפייסבוק 
   זה הזמן לקבלSupper tools   ד. לקבל -ב-ו-לפרסום בפייסבוק שע

 חשיפה יותר גדולה, וגם יותר לידים/קורות חיים רלוונטיים
 בואו ללמוד איך לנהל עמוד קריירה בפייסבוק לגיוס ולמיתוג מעסיק  

גיוס ומיתוג מעסיק  
  באינסטגרם 

  ומיתוג הגיוס  עולמות  על  בדגש  וסטוריז  פוסטים  לייצר  תלמדו 
  המעסיק

איך לנהל את הקמפיינים הממומנים שלכם באופן   הגיע הזמן ללמוד    קידום ממומן בפייסבוק 
עצמאי, או איך לנהל את הספקים נכון בצורה שתשפר דרסטית את  

  האפקטיביות של הקמפיינים.
ברשת?    לינקדאין למועמדים  מגנט  שיהיה  פרופיל  לבנות  איך  לגלות  רוצים 

 להכיר את כל ההגדרות החשובות? זה המקום!  
 יתרון לכם  שיעניקו  כלים  באיתור   קבלו  אחרים  מגייסים  פני  על 

 מועמדים ובפניה אפקטיבית
  מפרסמים בלינקדאין? בואו לגלות מה יגדיל את החשיפה ואת כמות

  המועמדויות הרלוונטיות. 
 איך להגיע למועמדים שמגייסים אחרים טרם הגיעו אליהם?    סורסינג למתקדמים

 כל השיטות, הכלים, התוספים שחובה להכיר, כולל גיוס בגיטהב וב- 
Stack Overflow  

לימדו איך לעבוד בצורה נוחה ויעילה עם הריקורטר לייט, איך לנהל    ריקורטר לייט 
פרוייקטים בצורה מסודרת, חיפושים מתקדמים ופניות אפקטיביות  

  למועמדים
ניהול עמוד חברה  

    בלינקדאין
  עמוד החברה בלינקדאין ?  איך לנהל את 
 ?אילו הגדרות אתם חייבים להכיר 
 עבודה אפקטיבית עם ה-JOBS  

 הכרות עם סוגי הקמפיינים השונים   קידום ממומן בלינקדאין 
 בניית קהלים וטרגוט שיעזור לכם למשוך מועמדים פוטנציאליים  



 

כיצד לבנות מסיבת  
  לינקדאין מנצחת 

  מסיבת בעיר!  שווה  הכי  המסיבה  את  ולנהל  להפיק  איך  לימדו 
  לינקדאין ככלי לקבלת קורות חיים רלוונטיים

העקרונות לבניית 
תוכנית חבר מביא חבר  

  אפקטיבית

  בשביל מה יש חברים? תוכנית חבר מביא חבר אפקטיבית תעזור
  לכם להגדיל את אחוז החמ"ח בארגון 

עבודה נכונה עם חברות  
  השמה

 איך  חבר המעסיק.  ולמיתוג  לגיוס  עסקי  שותף  הן  השמה  ות 
  להשתמש בהן נכון? 

  ככלי להרחבת קשת מקורות הגיוס ולאיוש תקנים    DIVERSITY    סורסינג מגוון
עבודה נכונה עם 

  המנהלים המגיסים 
   אתם יכולים לחסוך הרבה זמן סורסינג על ידי עבודה נכונה וחכמה

  יותר בתהליך! בואו ללמוד איך. עם המנהלים המגייסים, וגם להצליח  
מאגר מועמדים, ניהול 

ים ואימייל SMSקהילות, 
  מרקטינג 

   מאגר הוא הנכס האסטרטגי שלכם, זה הזמן ללמוד איך להשתמש
  בו בתבונה! 

ניהול תוכנית 
  שגרירים/משפיענים

   ברשתות שלכם  המשמעותי  הכוח  מכפיל  הם  שלכם  העובדים 
החברתיות. איך לבנות תוכנית משפיענים אפקטיבית? ויותר חשוב 

  איך לנהל את התוכנית ולשמר אותם בתוך הפעילות?  –
ניהול מקורות גיוס,  
  מדידת אפקטיביות

   סורסינג תוכנית  לבנות  איך  גיוס?  מקורות  תמהיל  לבנות  כיצד 
 שנתית? 

 תר מקורות גיוס?איך לא 
  ?איך למדוד אפקטיביות  

רגע לפני שנפרדים, תקבלו את הסורסינג צ'ק ליסט המורחב שלנו    סיכום ומשימה 
  וגם משימת סיום  

  

  ינתן בונוס גישה להקלטות נבחרות של מרצים מארגונים שונים.  –להדרכות הללו  בנוסף

ויצטרפו לקהילת הבוגרים  HRDכמו כן כל המשתתפים יקבלו תעודת הסמכה רשמית של חברת 
  ללא עלות נוספת למשך שנה שלמה.  –של האקדמיה 

קהילת הבוגרים מאפשרת מפגשי אונליין תקופתיים אחת לחודש לתרגול נוסף ודגשים + הנחות  
  . HRDנוספות למפגש הלמידה והכנסים של 

  

  להיות סורסינג מאסטר?   איך נשמע לך? רוצה 

  מזמינים אותך להצטרף אלינו להכשרה! 

  איך איפה ומתי? 

  21/12/21-הכשרה מוקלטת תהיה זמינה לרכישה החל מה 

ב ב  LIVEהכשרה  השעות    22/12/21-תתחיל  בין  רביעי  למידה    7ב      9:00-13:30בימי  מפגשי 
  פרקטיים 

  + מעמ  5000: (קורס אונליין) עלות ההסמכה

   



 

  טכנולוגימאסטר בגיוס  הסמכת 

  גיוס הטכנולוגי: ב ללמוד את הסופר קוד להצלחהבואו 

  * תכירו לעומק את הפרופילים הטכנולוגיים

  * תקבלו כלים להגיע למועמדים שמגייסים אחרים לא יצליחו להגיע אליהם

* תלמדו איך לנהל את תהליך הגיוס בצורה אפקטיבית, איך להימנע מטעויות גיוס ולגייס את  
  (וכמובן גם את הטובות) ביותר. הטובים 

  שיעזרו לכם להיות מגייסי על!  SUPPER TOOLS* תקבלו 

  פירוט   נושאים 
  תפקיד המגייס הטכנולוגי    הקדמה

  גיוס טכנולוגי 
  

  הכירו את כל המושגים הטכנולוגיים שיעזרו לכם להצליח לגייס את
 המועמדים המתאימים ביותר.

  המועמדים של  עבודה  יום  נראה  איך  גלו  עושים?  הם  מה 
  הטכנולוגיים 

אפיון משרה ופתיחת 
  משרה 

   עם אותה  לאייש  להצליח  לכם  יעזור  המשרה  של  נכון  אפיון 
לעשות  איך  לימדו  ביותר.  הקצר  ובזמן  ביותר  המתאים  המועמד 

  זאת!
  אפקטיבי של קורות החיים. גם לכם אין זמן? קבלו כלים לסינון    סינון קורות חיים 

ראיון טלפוני? זום? פרונטאלי? הראיון ההתנהגותי מצבי יעזור לכם     סדנת ראיונות
גיוס   מטעויות  ולהימנע  ביותר  המתאימים  המועמדים  את  לגייס 

  שעולות לארגון הרבה מאוד כסף.
סדנת מכירות וטיפול  

  בהתנגדויות 
 אחד משלב בכל  צרכים לטיפול בהתנגדויות  י התהליך עד מזיהוי 

  לחתימה על החוזה 
פרסום אפקטיבי  
  באתרי הדרושים

  תקבלו כלים פרקטיים לפרסום אפקטיבי באתרי הדרושים שישפרו
 משמעותית את כמות המועמדויות הרלוונטיות

 אופטימיזציה, מערב ובקרה  
כתיבה שיווקית גיוסית  

  טלינג -וסטורי 
  המשרות פרסומי  את  שישדרגו  כלים  לקבל  שלכם  ההזדמנות  זו 

 שלכם ברשתות החברתיות, באתרי הדרושים, בעמוד הקריירה  
 בואו ללמוד לייצר תוכן מותאם לעולמות הגיוס ומיתוג המעסיק  

ומיתוג מעסיק  גיוס 
  בפייסבוק 

   זה הזמן לקבלSupper tools   ד. לקבל  -ב-ו-לפרסום בפייסבוק שע
 חשיפה יותר גדולה, וגם יותר לידים/קורות חיים רלוונטיים

  בואו ללמוד איך לנהל עמוד קריירה בפייסבוק לגיוס ולמיתוג מעסיק  
גיוס ומיתוג מעסיק  

  באינסטגרם 
   ומיתוג הגיוס  עולמות  על  בדגש  וסטוריז  פוסטים  לייצר  תלמדו 

  המעסיק
מגנט     לינקדאין שיהיה  פרופיל  שחשוב בניית  הגדרות  ברשת,  למועמדים 

 להכיר
 חיפוש מועמדים ופניה אפקטיבית 
 פרסום אפקטיבי  

 איך להגיע למועמדים שמגייסים אחרים טרם הגיעו אליהם?    סורסינג למתקדמים
   כל השיטות, הכלים, התוספים שחובה להכיר, כולל גיוס בגיטהב

  Stack Overflow -וב
נוחה ויעילה עם הריקורטר לייט, איך לנהל   לימדו איך לעבוד בצורה   ריקורטר לייט 

ופניות   מתקדמים  חיפושים  מסודרת,  בצורה  פרוייקטים 
  אפקטיביות למועמדים



 

כיצד לבנות מסיבת  
  לינקדאין מנצחת 

   מסיבת בעיר!  שווה  הכי  המסיבה  את  ולנהל  להפיק  איך  לימדו 
  ככלי לקבלת קורות חיים רלוונטיים לינקדאין

העקרונות לבניית 
תוכנית חבר מביא חבר  

  אפקטיבית

  בשביל מה יש חברים? תוכנית חבר מביא חבר אפקטיבית תעזור
  לכם להגדיל את אחוז החמ"ח בארגון 

עבודה נכונה עם 
  חברות השמה

   איך המעסיק.  ולמיתוג  לגיוס  עסקי  שותף  הן  השמה  חברות 
  ן? להשתמש בהן נכו

  ככלי להרחבת קשת מקורות הגיוס ולאיוש תקנים    DIVERSITY  סורסינג מגוון  
עבודה נכונה עם 

  המנהלים המגיסים 
 על ידי עבודה נכונה וחכמה    אתם יכולים לחסוך הרבה זמן סורסינג

יותר בתהליך! בואו ללמוד   וגם להצליח  עם המנהלים המגייסים, 
  איך.

מאגר מועמדים, ניהול 
ים  SMSקהילות, 

  ואימייל מרקטינג 

   מאגר הוא הנכס האסטרטגי שלכם, זה הזמן ללמוד איך להשתמש
  בו בתבונה! 

שעות ליממה? בזה אנחנו לא גם אתם הייתם רוצים להוסיף עוד     סדנת ניהול זמן
נוכל לעזור, אבל בהחלט נוכל לתת לכם כלים לנהל בצורה יעילה 

  את המשימות, בלי שהמשימות ינהלו אתכם. 
דיני עבודה : שיוויון הזדמנויות, פיטורין והתפטרות,    –חשוב להכיר     דיני עבודה 

  חוזה העסקה, הריון וחל"ד ועוד. 
תקבלו את הסורסינג צ'ק ליסט המורחב שלנו  רגע לפני שנפרדים,     סיכום ומשימה 

  וגם משימת סיום  
  

  ינתן בונוס גישה להקלטות נבחרות של מרצים מארגונים שונים.  –להדרכות הללו  בנוסף

ויצטרפו לקהילת הבוגרים  HRDכמו כן כל המשתתפים יקבלו תעודת הסמכה רשמית של חברת 
  ללא עלות נוספת למשך שנה שלמה.  –של האקדמיה 

קהילת הבוגרים מאפשרת מפגשי אונליין תקופתיים אחת לחודש לתרגול נוסף ודגשים + הנחות  
  . HRDנוספות למפגש הלמידה והכנסים של 

  ?  בגיוס איך נשמע לך? רוצה להיות מאסטר 

  מזמינים אותך להצטרף אלינו להכשרה! 

  איך איפה ומתי? 

  21/12/21-הכשרה מוקלטת תהיה זמינה לרכישה החל מה 

ב ב  LIVEהכשרה  השעות    22/12/21-תתחיל  בין  רביעי  למידה    7ב      9:00-13:30בימי  מפגשי 
  פרקטיים 

   + מעמ 5000עלות ההסמכה (קורס אונליין): 

   



 

  מאסטר במיתוג מעסיקהסמכת 

  בואו להפוך לאוטוריטות בתחום מיתוג המעסיק! 

  * ללמוד כיצד לנהל תהליך מיתוג מעסיק בארגון מאסטרטגיה לטקטיקה. 

  * ללמוד לעומק את סודות שיווק הגיוס

  * לקבל כלים לניהול סושיאל מוכוון לעולמות הגיוס ומיתוג המעסיק 

  פנים וחוץ ארגונית.  -* להתמקצע בכתיבה שיווקית גיוסית 

  * ללמוד לנהל קמפיינים בתחום מיתוג המעסיק. 

  ועוד...  

  פירוט   מפגש
  שיווק הגיוס VSמיתוג מעסיק    הקדמה

התנעת תהליך מיתוג 
  EVPמעסיק ואבחון 

  איך מתחילים?  –מיתוג מעסיק  

  העקרונות לבניית תוכנית עבודה בתחום מיתוג המעסיק   בניית תוכנית עבודה 
כתיבה שיווקית גיוסית  

  טלינג -וסטורי 
  בואו לגלות כיצד לייצר תוכן מותאם לעולמות הגיוס ומיתוג

את  שישדרגו  כלים  לקבל  שלכם  ההזדמנות  זו  המעסיק 
באתרי   החברתיות,  ברשתות  שלכם  המשרות  פרסומי 

  הדרושים, בעמוד הקריירה  
ומיתוג מעסיק  גיוס 

  בפייסבוק 
   זה הזמן לקבלSupper tools   ו-לפרסום בפייסבוק שע-

לידים/קורות -ב יותר  וגם  גדולה,  יותר  חשיפה  לקבל  ד. 
 חיים רלוונטיים

  לגיוס בפייסבוק  קריירה  עמוד  לנהל  איך  ללמוד  בואו 
  ולמיתוג מעסיק 

גיוס ומיתוג מעסיק  
  באינסטגרם 

  הגיוס עולמות  על  בדגש  וסטוריז  פוסטים  לייצר  תלמדו 
  ומיתוג המעסיק 

הזמן     קידום ממומן בפייסבוק  הממומנים  הגיע  הקמפיינים  את  לנהל  איך  ללמוד 
נכון   הספקים  את  לנהל  איך  או  עצמאי,  באופן  שלכם 

  בצורה שתשפר דרסטית את אפקטיביות הקמפיינים. 
הנוכחות    מרקטינג  לינקדאין מועמדים,  לאיתור  כלי  רק  לא  הוא  לינקדאין 

 הארגונית שלכם בלינקדאין משפיעה על מיתוג המעסיק. 
 רופיל שיהיה מגנט למועמדים ברשת, קבלו כלים לבניית פ

 הגדרות שחשוב להכיר
  כלים לפרסום אפקטיבי  

ניהול עמוד חברה  
    בלינקדאין

   ? איך לנהל את עמוד החברה בלינקדאין 
 ?אילו הגדרות אתם חייבים להכיר 
 עבודה אפקטיבית עם ה-JOBS?  

 הכרות עם סוגי הקמפיינים השונים   קידום ממומן בלינקדאין 
  מועמדים למשוך  לכם  שיעזור  וטרגוט  קהלים  בניית 

  פוטנציאליים
העקרונות לבניית 

תוכנית חבר מביא חבר  
  אפקטיבית

  בשביל מה יש חברים? תוכנית חבר מביא חבר אפקטיבית
  תעזור לכם להגדיל את אחוז החמ"ח בארגון 



 

חברות השמה ככלי  
  למיתוג מעסיק 

   ולמיתוג לגיוס  עסקי  שותף  הן  השמה  המעסיק.  חברות 
  איך להשתמש בהן נכון? 

המעסיק      חווית מועמד ממיתוג  נפרד  בלתי  חלק  היא  מועמד  חווית 
  שלכם. איך מייצרים חוויה בתהליך הגיוס והקליטה? 

ניהול תוכנית 
  שגרירים/משפיענים

   שלכם המשמעותי  הכוח  מכפיל  הם  שלכם  העובדים 
משפיענים   תוכנית  לבנות  איך  החברתיות.  ברשתות 

איך לנהל את התוכנית ולשמר   –? ויותר חשוב  אפקטיבית 
  אותם בתוך הפעילות? 

הגיוס    עמוד קריירה  בפעילות  שיתמוך  קריירה  עמוד  לבנית  עקרונות 
 ומיתוג המעסיק 

  ?איך לייצר תנועה לאתר 
 SEO ו-PPC  

עשו זאת   –עיצוב 
  בעצמכם

 שפרו הופעתכם באמצעות כלים עיצוביים חינמיים  

 כיצד לבחור ספקים    עבודה עם ספקים 
  כתיבת בריף  

רגע לפני שנפרדים, תקבלו את הצ'ק ליסט המורחב שלנו    סיכום ומשימה 
  וגם משימת סיום  

  ינתן בונוס גישה להקלטות נבחרות של מרצים מארגונים שונים.  –להדרכות הללו  בנוסף

ויצטרפו לקהילת הבוגרים  HRDכמו כן כל המשתתפים יקבלו תעודת הסמכה רשמית של חברת 
  ללא עלות נוספת למשך שנה שלמה.  –של האקדמיה 

קהילת הבוגרים מאפשרת מפגשי אונליין תקופתיים אחת לחודש לתרגול נוסף ודגשים + הנחות  
  . HRDנוספות למפגש הלמידה והכנסים של 

  

  ?  מאסטר במיתוג מעסיקלהיות  איך נשמע לך? רוצה 

  מזמינים אותך להצטרף אלינו להכשרה! 

  איך איפה ומתי? 

  .2022פברואר הכשרה מוקלטת תהיה זמינה לרכישה החל מ

  .2022מרץ תתחיל ב LIVEהכשרה ב
  

   + מעמ 5000עלות ההסמכה (קורס אונליין): 
  

  נשמח לענות על כל שאלה ולעזור בחשיבה על התוכנית המתאימה לכם. 

  בברכה,

  יעקב רוזן וויקי גרונר 

054-2424708  


