
 

ש  כיף  בהאיזה  מעסיק  סמכתהתעניינת  במיתוג  האקדמיה    מאסטר  של 

 למגייסי ולמגייסות על! 

  Supper powers  - שיעניקו לך את ה   שעות  40-תוכנית הלימודים שלנו כוללת הסמכה בהיקף של כ 

 ! מיתוג המעסיק םהמנצחים בתחו

חודשים)!!!( להקלטה שתאפשר   3למשך  אישית  , ויכללו גישה  בימי רביעי  הלימודים יתקיימו אונליין

 ולהאזין שוב להרצאות.  לך לתרגל

גם כהכשרה פנים ארגונית, הנבנית באופן מותאם  או חלקים ממנה  אפשר להזמין את ההסמכה 

 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   15,000-כל 

 וחברים שמשתפים בלמידות, תובנות ובהשראה. 

 

 מוכנים?

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

 

  

 ?LIVE-ב להשתתף בהדרכה יםרוצ

 !11/5-אנחנו מתחילים ב

 רוצים להאזין בזמן שמתאים לכם?

 להקלטותתוכלו לקבל גישה  ��אפשרי בהחלט 

 הכשרה פרונטאלית אליכם לארגון?רוצים להזמין 

  בכיף! דברו איתנו!

 



 

 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...  

 

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

ויצטרפו לקהילת הבוגרים  HRDכמו כן כל המשתתפים יקבלו תעודת הסמכה רשמית של חברת 

 למשך שנה שלמה.  ללא עלות נוספת  –של האקדמיה 

קהילת הבוגרים מאפשרת מפגשי אונליין תקופתיים אחת לחודש לתרגול נוסף ודגשים + הנחות  

 . HRDנוספות למפגש הלמידה והכנסים של 

 :*תוכנית ההסמכה

 

 ם בתוכניתנו שינויים קלי*יתכ

 ?  מאסטר במיתוג מעסיקאיך נשמע לך? רוצה להיות 
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11/05/202218/05/202225/05/2022

להאזנה 

אונליין עד 

סוף הקורס

01/06/202215/06/2022

להאזנה 

אונליין עד 

סוף הקורס

22/06/202229/06/2022

9:00-10:00

דברי פתיחה| 

מיתוג 

מעסיק, שיווק 

הגיוס ומה 

שביניהם

העקרונות 

לבניית 

תוכנית 

חמ"ח והקשר 

למיתוג מעסיק

איך ליצור 

מסיבת 

פייסבוק 

ולינקדאין 

מנצחות

העקרונות 

לבניית / 

שדרוג עמוד 

קריירה

10:00-11:00

חברות 

השמה ככלי 

למיתוג מעסיק

מהלכי מיתוג 

מעסיק 

מנצחים

11:00-12:00
חווית מועמד 

ומיתוג מעסיק

עבודה עם 

ספקים, 

כתיבת 

בריפים

12:00-13:00

בניית תוכנית 

עבודה למיתוג 

מעסיק - 

מאסטרטגיה 

לטקטיקה

ניהול תוכנית 

שגרירים / 

משפיענים

בניית 

אסטרטגיית 

תוכן לסושיאל

סיכוםגיוס בטיק טוק

התנעת 

תהליך מיתוג 

מעסיק 

EVP ואבחון

סדנת כתיבה 

שיווקית 

ממוקדת 

לעולמות 

הגיוס ומיתוג 

מעסיק, 

מאפיון שפה 

ועד יישום 

בפועל

גיוס ומיתוג 

מעסיק 

בפייסבוק: 

ניהול עמוד 

חברה, 

הגדרות 

חשובות,ניתוח

 נתונים, 

פעילות 

אורגנית, 

פרסום 

משרות 

בפייסבוק

גיוס ומיתוג 

מעסיק 

באינטסגרם

לינקדאין 

מרקטינג: 

הגדלת 

חשיפה, 

ניהול עמוד 

חברה 

וקמפיינים 

ממומנים 

בלינקדאין

בניית שפה 

עיצובית 

ועיצוב עצמאי 

CANVA-ב

ערוצי מיתוג 

מעסיק - 

INSIDE OUT

קמפיינים 

ממומנים 

בפייסבוק 

ובאינסטגרם



 

 מזמינים אותך להצטרף אלינו להכשרה! 

 

 ₪ + מעמ 5000(: חודשים  3-ל VOD, כולל גישה לעלות ההסמכה )קורס אונליין

 

 

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

 בברכה,

 יעקב רוזן וויקי גרונר 

054-2424708 


