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והכלים  באינטרנט  הדרושים  אתרי  ההשמה,  חברות  במספר  משמעותי  גידול  חל  האחרונות  בשנים 
עלה  גיוס,  ואנשי  נשות  עם מאות  הגיוס בארגונים. במפגשים שלנו  לתמוך בתהליך  הטכנולוגיים שנועדו 
הצורך במקור מידע אליו ניתן לפנות ולקבל מידע בצורה מרכזית וקלה לשימוש. המדריך למגייס/ת מספק 
את המקום שבו ניתן למצוא חברות השמה, לוחות דרושים כלליים ונישתיים בארץ ובעולם, מערכות לניהול 

מועמדים )ATS(, פלטפורמות גיוס ורשימת רשתות חברתיות מובילות.

הכלים  בארגז  נוסף  כלי  הוא  זה  ומדריך  בארץ  הגיוס  בקהילת  לתמוך  למטרה  לה  שמה   HRD חברת 
המקצועיים שאנו מציעים כדי לקדם את אפקטיביות העבודה שלכן. 

בכדי לתת מענה לצרכים אילו, המדריך מופיע כגרסה הניתנת להורדה מהאתר המשודרג שלנו
 www.hrd.co.il ולשמירה לשימוש יומיומי. אנו ממליצים לא להדפיס את המדריך, אלא להשתמש בגרסה 

הדיגיטלית המאפשרת בלחיצת כפתור להגיע ישירות לאתר הרלוונטי. 

המדריך הינו הראשון מסוגו בארץ והמידע נאסף בעמל רב ותוך כדי מאמץ לוודא שיהיה מדויק ומקיף. נשמח 
מאד לקבל הערות/הארות בכדי שנוכל לשדרג את המדריך לקראת ההוצאה הבאה.

אנו מודים לנותני החסות שאפשרו לנו לספק לכם את המדריך בחינם.

בברכה,
מורית רוזן

HRD מנהלת חברת

נותני החסות למדריך למגייס/ת 2010

ברוכים הבאים
למדריך למגייסים 2010 

HRD של חברת
נוחות  מטעמי  נקבה  בלשון  נכתב  )המדריך 

בלבד ומיועד לשני המינים כאחד(
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להצטרפות אל רשימת הספקים או לדיווח על טעות במדריך:
המדריך הינו הראשון מסוגו בארץ והמידע נאסף בעמל רב ותוך כדי מאמץ לוודא שיהיה מדויק ומקיף. יחד 
עם זאת,  במידה ולא נכנסת למדריך הנוכחי, או במידה שמצאת טעות, ניתן לעדכן את המידע על ידי לחיצה 

על הקישור שלמטה ואנו נעדכן את הפרטים שלך לקראת המדריך הבא. 
 

להוספת ספק או תיקון טעות נא לשלוח מייל עם פרטי התיקון אל:
info@hrd.co.il 

HRD כל הזכויות של המדריך למגייס/ת 2010 שמורות לחברת ©

אין לצלם, להעתיק בין בכתב ובין על גבי מדיה כלשהי ולעשות שימוש מסחרי כלשהו במדריך, בין בתמורה 
.HRD ובין שלא בתמורה, בלי לקבל מראש אישור בכתב מאת חברת

 info@hrd.co.il לקבלת אישור ניתן לפנות אל מייל

חברת HRD אינה אחראית לתוכן ולנכונות הפרסומים במדריך.
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חברות השמה כלליות
חברות השמה מתמחות

           הכוון תעסוקתי אקדמי 
הייטק 

ביוטק ורפואה
פיננסים וכספים

עורכי דין
פרסום שיווק ומכירות

אדמיניסטרציה
לוגיסטיקה ושרשרת אספקה

סטודנטים
שירות לקוחות ודיילות

מגזר חרדי
מגזר ערבי

חקלאות
תיירות, מלונאות ואירוח

אתרי דרושים כלליים
אתרי דרושים מתמחים

אוניברסיטאות וסטודנטים
פרסום שיווק ומכירות

עו”ד, רו”ח, פיננסים וביטוח
משאבי אנוש

ביוטק
בני +45

אדריכלות ועיצוב בנין
מסעדנות

עבודה בחו"ל
חיילים ויוצאי צבא

תחבורה
נוער

עוזרות בית ומטפלות
לוחות השמה בינלאומיים

מכוני אבחון
מערכות למבדקים

מערכות לניהול מועמדים
רשתות חברתיות ועסקיות
מקורות מידע לעולם הגיוס

סוף דבר



 HRD

http://www.hrd.co.il/fbf
:2010

300
.http://www.hrd.co.il/guidehttp://www.hrd.co.il/community

http://www.hrd.co.il/peers

 
 

072- 2505483
.michal@hrd.co.il

HRD

4 4
 -  

http://www.hrd.co.il/web-recruiting  

http://www.hrd.co.il/interview  
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חברותהשמה
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נותנות חסות

חברות השמה כלליות

Codex
www.codex.co.il

דיאלוג
www.dialog.co.il

Manpower 
www.manpower.co.il 

חבר
www.hever.co.il 

APM - אגיב פרופשיונל מנפאוור
www.apm.co.il 

Capital Talent 
http://www.capitaltalent.co.il/

Connect
http://www.connecth-r.com

ESR Esremtech
www.esramtech.co.il 

HiWay
http://www.hiway.org.il/index.htm

Human Side
www.humanside.co.il

Manpower Professional 
www.manpowerprofessional.co.il

MIT
www.mit.co.il

אינטגרל
www.integral-hr.co.il
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 Manpower :חברה

ניהול  השמה,  העסקה,  עיסוק:  תחומי 
Outsuorcing ,פרויקטים

כתובת: רח’ יגאל אלון 110 ת”א

טלפון: 03-5639999

 www.manpower.co.il :אתר

בע”מ  )ישראל(    Manpower תאור: 
בתחום  מתקדמים  פתרונות  מספקת 
וניהול   Outsourcing-ה התעסוקה, 
בשוק  ומובילה  מורכבים,  פרויקטים 
הקבועה  ההשמה  תחום  את  המקומי 

וההעסקה הגמישה.
הארץ,  ברחבי  יחידות   40 באמצעות 
 50,000 כ-   Manpower מעסיקה 
עובדים בשנה, בקרב כ-8,000 לקוחות.

חברות השמה כלליות

Manpower 
www.manpower.co.il 

Manpower Professional 
www.manpowerprofessional.co.il

Move Up
http://move-up.biz 

ORS
www.ors.co.il  

Profiler
www.profiler.co.il  

Relocation Jobs
www.relocationjobs.co.il/

Smart
http://www.smartngo.net

SoftValley
www.softvalley.co.il

Strive Israel
http://www.striveisrael.org

LAI
www.lai.co.il
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TCM
www.tcmcareer.com

U MAN
www.u-man.co.il  

WE! Hunters
www.we-hunters.co.il

Wisemen
http://www.wisemen.co.il/ 

אביב שרותי כ”א
www.aviv1.co.il

Outsourcing אבן צור שדמי   
http://www.esh-hrm.com/employers.php

אדם שרון
www.adamsharon.co.il  

אדם מיֹלא
www.adam-milo.co.il

אדקו
www.adecco.co.il

אופטימום הייטק צפון
www.optimum-hr.co.il 

אורגד
orgadi.co.il 

חברות השמה כלליות

אורטל שרותי כ”א בע”מ
www.ortal-hr.co.il

 אורית לזר השמה
www.oritlazar.com

חברה: חבר הון אנושי 

תחום העיסוק: חברת השמה

כתובת: הנהלה: בן יהודה 1, תל-אביב

טלפון: 03-5190700

 www.hever.co.il :אתר

בשיי מאופיינת  אנושי הון  ֶחֶבר   תאור: 
טת ההתמחויות המאפשרת שיח מקצועי 
למשרה.  המועמד  בין  מדויקת  והתאמה 
סטודנטים,  בנקאות,  ההתמחויות:  בין 
אדמיניסטרציה,  ולוגיסטיקה,  הייטק 

שרות לקוחות ועוד.

הבכירים,  השמת  יחידת   PROF חבר 
ימעניקה שירות אישי ומקצועי במגוון הת
ימחויות )כספים, שרות ומכירות, לוגיסטי

.)HR קה, משפטים ו

ITR הינה חברה אחות המתמחה  חבר 
בהשמה לתחומי ההנדסה והטכנולוגיה.
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אזימוט
http://www.azimut2000.co.il/

אינג’יניום
www.ngnum.co.il

אירון מאזנים
www.ironm.co.il

אנימה
http://www.anima-online.co.il/

 אפשר אחרת
www.efshar-a.co.il/ 

ארין
http://www.arin-hr.com/index.html

אתגר
etgar-hr.com 

ב.י.פ
www.bipsite.co.il

בגישה שונה
www.gishashona.co.il 

בינה
http://www.bina-hr.com/

גולד וורק
www.goldwork.co.il

דואט
www.duet-jobs.co.il

דנאל
www.danel-jobs.co.il 

דר השמות
www.dr-jobs.co.il

חברות השמה כלליות

 Manpower Professional :חברה

תחומי עיסוק: פיננסים, תפעול ושרשרת 
.HR -אספקה, שיווק ומכירות ו

כתובת: רח’ האומנים 7 ת”א 

טלפון: 03-5622688

אתר: 

תאור: Professional Manpower  היא 
 ,Manpower מקבוצת  גלובלית  פעילות 
בארץ  בכירים  והשמת  בגיוס  המתמחה 

.)Relocation( ובעולם

Manpower Professional מובילה את 
תחום השמת הבכירים בישראל, ופעילה 
בכל המגזרים. פעילות על פי התמחויות 
צוות  מאפשרת העמקת המקצועיות של 
ענייני,  מענה  של  יתרון  ומקנה  ההשמה 
מהיר ומדויק הן למועמדים והן לארגונים.

 www.manpowerprofessional.co.il
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הד הנטינג
www.head-hunting.co.il

הורייזונס
www.horizons.co.il 

המימד האישי
www.hamemad.co.il 

המימד השלישי
http://www.memad3.com/

הראל
http://www.harel-jobs.com/

זמיר כ”א
www.zamir-jobs.co.il

 

חבר
www.hever.co.il 

ITR חבר 
www.heveritr.co.il

חותם אישי
www.hotamishi.co.il 

חרמון
www.chermon.co.il

טופ טק
www.toptech.co.il

טופ פיק
www.top-pick.co.il

טלי ברק
www.talibarak.co.il 

יוסי כח אדם
www.yossi-personnel.co.il 

ל.מ
www.l-m.co.il  

ליבה
www.liba.co.il  

לין ביכלר
www.lb-hr.co.il 

לפיד בע”מ
www.lapid-ltd.co.il

מאגרי אנוש
www.enosh.co.il

מגמה
http://www.megama.co.il/

מיטב השמות
www.meitavjob.co.il 

חברות השמה כלליות
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מכון אנש
www.anash.co.il 

מכון קינן שפי
www.keinan-sheffy.co.il

מכון תימה
www.tema.co.il 

מנגו
www.mengo.co.il

מעוף השמה
www.maof-hasama.co.il

מרטנס הופמן
www.mh-cs.com

מרק שרותי כ”א
www.mark-manpower.co.il

מרקסמן
http://www.marksman.co.il 

משאבי אנוש
http://www.hrltd.co.il/ 

משאבים
http://www.mashabim.com

משוב 2000
www.mashov2000.co.il

ניהול נטו
www.nihulneto.com 

ניצן משאבי אנוש
www.nitzan-hr.com 

 נישה
www.nisha-hr.co.il

 נעמן בכירים
naamanhr.com

נתיב - אמיר משאבי אנוש
www.2all.co.il/Web/Sites/nativ-amir 

סי.פי.אס
www.cps.co.il

סיוויס השמות
www.sivis.co.il

סיתר
www.sitar.co.il

ספיר ג’ובס
http://www.sapirjobs.com/

עמדה
http://www.emda.com

עמית השמה
www.it-jobs.co.il/

עמיתים
www.amitim.co.il

חברות השמה כלליות
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ערוצי עבודה
www.arutzei-avoda.co.il

עתיד השמה
www.atid-ltd.co.il

פוזישן השמה אחרת
www.position-hr.co.il

פזל שיבוץ עובדים
www.pazel-r.co.il

פילת
www.pilat.co.il 

פירמידה
www.pes.co.il

פרואקטיב משאבי אנוש
www.proactive-hr.co.il

קבוצת משמרת
www.mishmeret.co.il 

קונטקט
www.contactjob.co.il

 קידומים פרסונל
www.kedumim.co.il

קידמה
www.kidma-jobs.co.il  

חברות השמה כלליות

קינן שפי
www.keinan-sheffy.co.il

קרן אדם
www.keren-adam.co.il/ 

שילוב השמה
www.shiluv-job.co.il/ 

רחל גולדשטיין
www.raquelg.co.il

 שילובים
www.shilovim.com/

תות תקשורת
www.tut-coach.com 

תיגבור
www.tigbur.co.il

תימה
www.tema.co.il

תפנית
www.tafnit-job.net 

תפקיד טק
www.tafkid-tech.co.il

תפקיד פלוס
www.tafkid-plus.co.il

www.lb-hr.co.il
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חברות השמה מתמחות

הכוון תעסוקתי אקדמי

מכללת אפקה להנדסה
www.afeka.ac.il/prof_direct.aspx

אונ’ ב”ש - היחידה להכוון תעסוקתי 
  web.bgu.ac.il/Dekanat/career

אונ’ ת”א - היחידה להכוון תעסוקתי
career.tau.ac.il/index.html

 HIT-היחידה להכוון תעסוקתי ב
בחולון

www.hit.ac.il/students/luach.asp

המכללה להנדסה בירושלים - 
היחידה להכוון תעסוקתי 

www.jce.ac.il/category/Hechvaen_
Taasukaty_VeHasama

המסלול האקדמי המכללה למינהל - 
היחידה להכוון תעסוקתי 

www.colman.ac.il/hechven/Pages//
default.aspx

המרכז הבין תחומי בהרצליה - 
היחידה להכוון תעסוקתי למשפטים 
https://portal.idc.ac.il/He/Main/servic-

es/CareerDevelopmentCenter/Pages/
homepage.aspx

טכניון - יחידת התעסוקה המקצועית
www.technion-graduate.org

מכללת שערי משפט - הכוון תעסוקתי 
 www.mishpat.ac.il

חברה: מכללת אפקה להנדסה בת”א

תחומי עיסוק: מוסד אקדמי להשכלה גבוהה 
 B.Sc/M.Sc להכשרת מהנדסים

כתובת: בני אפריים 218, ת”א

טלפון:  03-7688665,  03-7688629

 www.afeka.ac.il :אתר

תאור: אפקה - המכללה האקדמית להנדסה 
הפועלת  ציבורית,  מכללה  הינה  בת”א 
תואר  לבוגריה  המעניקה   ,1996 משנת 
הנדסת  מכנית,  בהנדסה   .B.Sc ראשון 
תוכנה,  הנדסת  ואלקטרוניקה,  חשמל 
רפואית,  הנדסה  וניהול,  תעשיה  הנדסת 
ותואר שני M.Sc. בהנדסת מערכת. בוגרי 
המכללה מונים כ-2,500  מהנדסים אשר 
ההיי-טק,  בתעשיית  בהצלחה  השתלבו 
פיתוח  בחברות  הביטחוניות,  בתעשיות 

ובחברות יצרניות מובילות. 

היחידה להכוון תעסוקתי של מכללת אפקה, 
הסטודנטים  תעסוקת  קידום  שמטרתה 

ואנ חברות  לרשות  מעמידה  יוהבוגרים, 
דרושים,  מודעות  פרסום  שירותי  גיוס  שי 
בקמפוס.  תעסוקה  ומפגשי  מועמדים  מיון 

שירותי ההשמה ניתנים ללא תשלום.
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הייטק

Got Friends
www.gotfriends.co.il/

ESR Esremtech
 www.esramtech.co.il

Hi Vision
www.position-hr.co.il

HIRE
www.hire.co.il/

IHR
www.ihr.co.il

IPS
www.ips.co.il

MIT :חברה
עובדים  והעסקת  השמה  העיסוק:  תחום 
ניהול  וההייטק,  המידע  מערכות  בתחומי 
 ,Nearshore מרכזי פיתוח ובדיקות במודל

הדרכה והטמעת מערכות.
כתובת: משרד ראשי - יגאל אלון 112 ת”א
  סניף צפון –נחום חת 7 מת”מ חיפה

טלפון:  משרד ראשי 03-5686400
   סניף חיפה 073-2446666

www.mit.co.il  :אתר
תאור: MIT מקבוצת Manpower מספקת 
טק,  ההיי  בתחומי  עיקריים  שירותים   5
מול  ופועלת  המידע,  ומערכות  ההנדסה 

מאות ארגונים בכל מגזרי המשק.
5 השירותים כוללים גיוס והשמת מומחים; 
תוכנה;  ייעוץ  שירותי  עובדים;  העסקת 
עבודה  ותהליכי  פיתוח  פרויקטי  ניהול 
הדרכות   ;Nearshore במודל   מלאים 
 Pacific והכשרות באמצעות חברת הבת

.Software
 70,000  – מ  למעלה  של  מאגר   MIT ל- 
גיוס הנשען על  מועמדים מקצועיים ומערך 
בעולם,  מהמתקדמות  אינטרנטית  מערכת 
במהירות וביעילות  גיוס  ניהול  המאפשרת 

מקסימאלית. 

דיאלוג
www.dialog.co.il

MIT
www.mit.co.il
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הייטק

Jobinfo
www.jobinfo.co.il

Personal Match
www.personal-match.co.il//

Picaro
/http://www.picaro.co.il

RealPoint
www.realpoint.co.il/jobs.asp

SeeV
www.seev.co.il

ST
www.st-hr.co.il

StarTech
www.star-tech.co.il

TeleJob
www.telejobs.co.il/index.asp

אתוסיה
www.ethosia.co.il

ביולינק היטק
 www.biolink.co.il

דיאלוג
www.dialog.co.il

חברה: דיאלוג – ייעוץ למשאבי אנוש

תחום העיסוק: חברת השמה להייטק 

כתובת: אורנים 1 גבעת שמואל

טלפון:  03-5327070

www.dialog.co.il :אתר

בהשמת  מתמחה  דיאלוג  חברת  תאור: 
עובדים מקצועיים בתחומים הבאים:

•  חומרה
•  תוכנה

•  מערכות מידע
QA  •

•  תשתיות
•  בכירים

•  פיננסים
•  שיווק ותפעול

•  אדמיניסטרציה

דיאלוג הוקמה בשנת 1997, והיא החברה 
המובילה להשמה בתחום מקצועות ההייטק 

בישראל.

גיוס עובדים מתחיל בדיאלוג
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דאן גיוס והשמה
 www.dan-hr.co.il

ITR חבר
www.heveritr.co.il

טריפלטק
www.tripletec.com

 

Manpower הייטק
www.manpower.

 co.il/?CategoryID=771

נישה הייטק
www.nisha-hr.co.il/Jobs/Jobs.

aspx?id=3

סי.פי.אס
www.cps.co.il

פרופל
www.propel.co.il

פילת
www.pilat.co.il/page.aspx?SectionId=

0&ClientId=2&pId=192

תפקיד טק
www.tafkid-tech.co.il

ביוטק
www.adamsharon.co.il/bio-klali.asp

ביוג’וב
www.eichut1.co.il/biojob.aspx

ביולינק ביוטק
 www.biolink.co.il

ביופארם משאבי אנוש
http://www.biopharm-hr.com

גל מדיקל
www.galmedical.co.il

BIOMED חבר
/http://www.hever.co.il/biomed

נישה ביוטק
www.nisha-hr.co.il/Jobs/Jobs.

aspx?id=2

פארמה ג’וב
 www.pharma-job.co.il

 

ביוטק ורפואההייטק
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פיננסים וכספים

A-One
www.a-one.co.il

Bookeeper
www.bkjobs.co.il/jobs.php

ORS בנקאות וכספים
www.ors.co.il/Content.aspx?id=57

Payroll גיוס והשמה
www.pay-roll.co.il

הון אנוש
 www.hon-enosh.com

 
Banking חבר

www.hever.co.il/banking

 
Finance חבר

/http://www.hever.co.il/+finance
  

  

Strive Israel :חברה
עיסוק: השמה מגוונת, התמחות  תחומי 
בפיתוח מסוגלות תעסוקתית; השתלבות 

בעבודה, התמדה ופיתוח קריירה.

ת”א,   ,14 בלפור  רח’  ראשית:  כתובת 
ומרכזים נוספים בחיפה ובירושלים.

טלפון: 03-6207733
www.striveisrael.org :אתר

תוכנית  היא  ישראל  סטרייב  תאור: 
תעסוקה ייחודית מבית תב”ת –  ג’וינט 

ישראל.  
סטרייב מתמחה בהשמה מותאמת אישית 
של אוכלוסיות מגוונות לקשת רחבה של 
לפיתוח  השמה  לאחר  ובליווי  תפקידים, 

התמדה ומצוינות בעבודה.

לצעירים  מקצועי  ליווי  נותנת  סטרייב 
חדש תוכנית  באמצעות  יבלתי-מועסקים 

נית לפיתוח קריירה המופעלת בתל אביב, 
חיפה וירושלים. 

היכרות  על  מבוססים  ההשמה  שירותי 
ומוצעים  כל מועמד,  אישית מעמיקה עם 

למעסיקים ללא תשלום.
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פיננסים וכספים

Invest חבר
www.hever.co.il/invest

  

Manpower פיננסים
http://www.manpower.
co.il/?CategoryID=353

ניהול נטו
www.nihulneto.com

נישה פיננסים
www.nisha-hr.co.il/Jobs/Jobs.

aspx?id=5

נישה שוק ההון
www.nisha-hr.co.il/Jobs/Jobs.

aspx?id=6

נקודת פתיחה
 www.spoint.co.il

פילת
www.pilat.co.il/page.aspx?SectionId=

0&ClientId=2&pId=195
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Codex
www.codex.co.il

 

A-One
www.a-one.co.il 

Glawbal
www.glawbal.com/info.asp?id=5

אנשי מפתח
www.keypeople.co.il

LEGAL חבר
www.hever.co.il/legal

לשכת עורכי הדין
 www.israelbar.org.il

מינה פליג
www.lawjobs.co.il

 

עורכי דין ומשפטים

חברה: קודקס מערכות בע”מ

תחומי עיסוק: חברת ההשמה המובילה בישראל 
בענף המשפט

כתובת: בית אמות ביטוח, 
מנחם בגין 48, ת”א 

טלפון: 073-2270270

codex.co.il :אתר

המובילה  ההשמה  חברת  הנה  קודקס  תאור: 
בישראל בענף המשפט. 

11 שנים שאנו מלווים  את הקריירה של  מזה 
אלפי עורכי דין ומתמחים, מתחילתה ועד שיאה 

- מסטודנטים ועד בכירים.

אנשי  מובילה,  טכנולוגיה  משלבת  קודקס 
המקצוע הטובים בענף ושיטות עבודה ייחודיות. 
יועצי הקריירה שלנו הם בעלי ניסיון הן בתחום 
הם  המשפטי.  בתחום  והן  האנוש  משאבי 
ומייצרים  ומעסיקים  המועמדים  בליווי  עוסקים 

בינם “שידוכים” מתאימים וארוכי טווח.

לכל  זירת מפגש  מרכזית  קודקס משמש  אתר 
הגורמים בענף ומספק שירותי מידע ותוכן, כגון: 
סקרי שכר, מידע על תנאים נלווים, פרופילים של 
מעסיקים וכו’. מרבית המעסיקים בענף המשפט 
מדרג המשרות  את  קודקס  באמצעות  מאיישים 

שלהם ממתמחה ועד בכיר.
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Adman
www.adman.co.il

CommuniTech
www.communitech.co.il

OJ
http://www.oj.co.

il/?CategoryID=170

ORS דיילות וקידום מכירות
http://www.ors.co.il/Content.

aspx?id=58

ORS שירות לקוחות
http://www.ors.co.il/Content.

aspx?id=55

בעין מקצועית
www.profeye.co.il

 

Call Center חבר
www.hever.co.il/call_center

פרסום, שיווק, 
שירות לקוחות  ומכירות

להט
 new.lahatcom.com/?i=33

 
 Manpower Young

www.manpower.
co.il/?CategoryID=157

פילת
www.pilat.co.il/page.aspx?SectionId=

0&ClientId=2&pId=194
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ORS אדמיניסטרציה
www.ors.co.il/Content.aspx?id=56

Secretary
www.secretary.co.il

 

Admin חבר
www.hever.co.il/admin

טוטאלי
www.totali.com

 Manpower
מזכירות ואדמיניסטרציה

http://www.manpower.
co.il/?CategoryID=759

אדמיניסטרציה
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אנוש  משאבי  פתרונות  אינטגרל  חברה: 
בע”מ

תחומי עיסוק: איתור והשמת דרג ביניים 
ומעלה בתעשייה.

כתובת: אופנהיימר 10פארק המדע 
רחובות 

טלפון: 08-9314167 

www.integral-hr.co.il :אתר

תאור: חברת אינטגרל הינה חברת בוטיק 
המתמחה בפתרונות לאיתור גיוס והשמה 
ומתמקדת באיתור בעלי תפקידים למגזר 
היצרני והתעשייתי בתחומי הנדסת ייצור 

המקו האספקה  ושרשרת  החומר  יניהול 
מית והבינלאומית.

רחב  מגוון  ללקוחותיה  מציעה  אינטגרל 
של מודלים יצירתיים לגיוס והשמה, תוך 
הלקוח  של  הייחודיים  לצרכים  התאמתם 

ובהתאם לסוג המשרה הנדרשת. 

בחיבור  הוא  אינטגרל  של  המוסף  הערך 
יהמקצועי לשרות איכותי בין דורשי העבו

דה , דורשי העובדים לבין קשרינו במגזר 
התעשייתי והיצרני.

אינטגרל
www.integral-hr.co.il

 Manpower
תעשיה ולוגיסטיקה

 www.manpower.co.il/?CategoryID=763

 

 Manpower
בלדרות ושילוח בינ”ל

www.manpower.co.il/?CategoryID=912

אכות
www.eichut1.co.il

יתרון אנושי
http://ytaron.co.il

לוגיסטיקה 
ושרשרת אספקה

פילת
www.pilat.co.il/page.aspx?SectionId=

0&ClientId=2&pId=191
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 ג’וב טוב 
 www.jobtov.co.il

 
  jobinfo campus 

www.jobinfo.co.il/Content/Campus

GRADES חבר
/http://www.hever.co.il/grads

ORS דיילות וקידום מכירות
 www.ors.co.il/Content.aspx?id=58

ORS שירות לקוחות
www.ors.co.il/Content.aspx?id=55

 

Call Center חבר
www.hever.co.il/call_center

סטודנטים

שירות לקוחות ודיילות

דרושות חברות שאיכפת להן!
עמותת “ידידי עתידים”

מזמינה אתכם להצטרף אל 200 החברות 
לתעשייה  “עתידים  בתוכנית  השותפות 

ולמגזר העסקי”
דרישות התפקיד:

•  קליטת סטודנטים איכותיים להנדסה 
    ומדעים מהפריפריה

•  אימוצם עד לסיום הלימודים 
   ובסיומם קליטתם כמהנדסים )על פי 

   צרכי החברה( 
החברה הקולטת תהנה מ:

•  ערוץ גיוס כ”א ייחודי ואיכותי.
•  עתודה מקצועית איכותית. 

•  עובד מחויב, המכיר את החברה 
    ממהלך לימודיו

•  שותפות בתוכנית בעלת חשיבות 
   חברתית-לאומית המפתחת הון אנושי 

   מהפריפריה, ומצמצמת פערים.
•  אפיק ייחודי למעורבות קהילתית 

    ואחריות תאגידית.
ליצירת קשר: אמיר יגודה, מנהל תוכניות 

עתידים תעשייה
amiry@atidim.org.il ,052-6091400
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Manpower בראשית
www.manpower-bereshit.co.il

שני אודה
 www.shaniode.co.il/heb.htm

ArabJob
www.arabjob.co.il

אלראיד
www.alraed.co.il/

קו משווה
www.kavmashve.org.il

HR Search
www.hrsearch.co.il

חקלאותמגזר חרדי

תיירות, מלונאות ואירוחמגזר ערבי
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דרושיםאתרי



עיר הדרושים של ישראל!

פורטל הדרושים מקבוצת וואלה! ויד2  <
בואו לחשוף את המשרות שלכם באמצעות הפורטלים    

המובילים בארץ.  
תהליך גיוס יעיל ומתקדם  <

בואו להשתמש בכלי הסינון והמיון המתקדמים שלנו     
אשר הופכים את חווית חיפוש העובדים לפשוטה וקלה.   

והכל בחינם!  

אתר הדרושים החדש
מבית וואלה! ויד2.

מאגר מועמדים  <
בואו ליהנות ממאגר של מעל 700 אלף מועמדים     

המחכים להגיש מועמדות למשרות שלכם.  
כלי מיתוג מתקדמים  <

בואו לחזק את מותג החברה בפני קהל היעד באמצעות    
משרות מקודמות, עמוד מעסיקים אישי וכלי פרסום     

חדשניים ואטרקטיבים באתר JobCity ובשני אתרי  
הבית וואלה! ויד2.  

חדשות טובות
כלבעולם הדרושים!

המשרות
למועמדים

חינם!

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון 03-6011222
Sales@jobcity.co.il או בדוא"ל

10%
הנחה

על פרסום משרה באתר 
לפונים דרך המדריך!
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נותנות חסות

אתרי דרושים כלליים

ג’ובסיטי
www.jobcity.co.il

פורטל דרושים
www.drushim.co.il

2sale
www.2sale.co.il

AllBiz
boards.allbiz.co.il/Jobs 

Alljobs
www.alljobs.co.il

Area
board.area.co.il 

Bubbletech
www.bubbletech.co.il 

Cvpool
www.cvpool.co.il

Drushim
www.drushim.co.il/?ref=184

eJobs
www.ejobs.co.il

GotJob
http://gotjob.fav.co.il

HiCareer
www.hicareer.co.il

Hitechjobs
www.hitechjob.co.il

Homless
www.homeless.co.il/Jobs

Hotjob
www.hotjob.co.il

ijob 
http://ijob.co.il/WebForms 

Israjobs
www.israjobs.co.il

Job4all
www.job4all.co.il

Jobby
www.jobby.co.il

אתרי דרושים
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ג’ובסיטי
www.jobcity.co.il

Jobclick
www.jobclick.co.il

Jobox 
http://jobox.nrg.co.il

Jobmaster
www.jobmaster.co.il

Jobnet
www.jobnet.co.il

Jobnews
www.jobnews.co.il

Jobsindex
www.jobsindex.co.il

jobsite
www.jobsite.co.il

Localista
www.localista.com

Managers Placement
http://managersplacement.com

Mr. Job
www.mrjobs.co.il

Pickupjob 
www.pickupjob.co.il

Portal Job
http://portaljob.net/ 

אתרי דרושים כלליים
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Runner
www.runner.co.il/

Tech Me
www.techme.co.il/

The Job Source
http://www.the-job-source.com

TheSite
www.thesite.co.il/jobs/

V-job
http://v-job.co.il/

Wallajobs
www.wallajobs.co.il/

WinWin
www.winwin.co.il

YBAY
www.ybay.co.il/commmonForm.

aspx?p_sn=0&ct=wanted

Yjobs
www.yjobs.co.il

איזי
www.izzi.co.il

אינפו סנטר
www.infocenter.co.il/

ביזניז
www.bizniz.co.il/

ביפביפ
www.bipbip.co.il/Jobs

ג’וב אינדקס
www.jobindex.co.il

ג’וב ניוז
www.jobnews.co.il

ג’ובס פלייס
www.jobsplace.co.il

ג’ובר
www.jober.co.il

דרושים.נט
www.drushim.net/

הומלס
www.homeless.co.il/Jobs

העיר
www.6382020.co.il

וידאו ג’וב
www.videojob.co.il

זה הכל
www.zehacol.co.il

אתרי דרושים כלליים
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זפטה
www.zapta.co.il/luach/jobs.asp

חלטורה
www.haltura.com

יד2
www.yad2.co.il/Job/Main.php

לוח 242
www.242.co.il/jobs.asp

מדס
www.madas.co.il/AllAdds.aspx

מו ג’וב
www.mojob.co.il/search.aspx?c=336 

מובטל
www.muvtal.co.il

מכה
www.maka.co.il

מעריב
http://jobox.nrg.co.il

מציאה
www.mezia.co.il/wanted

נט
http://jobs.luachnet.co.il

אתרי דרושים כלליים

נענע
http://nanajobs.skilliq.co.il

סטארט 2 סייל
http://start.2sale.co.il 

סטיקר
www.stiker.co.il

סנטר
www.center.co.il/default.asp? 

ספידי נט
wanted.speedy.net/

עד3
www.ad3.co.il/

עובד און-ליין
www.ovedonline.co.il

עובדים
www.ovdim.co.il

פורטל ג’ובס
www.portaljob.net

פרנסה
www.parnasa.co.il

פרש
www.fresh.co.il

קומפ 4 יו
www.comp-4u.co.il/drushim.asp 

שירות התעסוקה
www.taasuka.gov.il/Taasuka
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אתרי משרות מתמחים

אוניברסיטאות וסטודנטים

StudentJob
www.studentjob.co.il

studentlife
www.studentlife.co.il/wanted

אתר המשרות 
של אוניברסיטת חיפה

http://jobresume.haifa.ac.il

ג’וב טוב
www.jobtov.co.il

טכניון
 www.asat.org.il

סטודנטים יוצאי אתיופיה
www.ethstud.com/40615

עמוד התעסוקה 
באוניברסיטה העברית

http://open-positions.huji.ac.il

עמוד התעסוקה של אגודת 
הסטודנטים אוניברסיטה העברית

http://aguda.org.il/employment

Wanted
www.wantad.co.il

אייס פלוס
www.ice.co.il/wanted.asp

לשכת עו"ד
www.israelbar.org.il

Economist
www.economist.co.il/?CategoryID=1100

לשכת רואי החשבון
www.icpas.org.il/assignation

פרסום שיווק ומכירות 

עורכי דין, רו"ח, 
פיננסים וביטוח

HRS
 www.hrs.co.il

פורטל הגיוס
www.gius.co.il/index.php/jobs

משאבי אנוש
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Club 50
www.club50.co.il

חבר +45
www.hever.co.il/p-36

מוטק'ה
 www.motke.co.il

בני +45

BioPharma
www.biopharma.co.il

ביוטק ג'וב
www.biotechjob.co.il

ביוטק

חברה: : פורטל ביופארמה

המקצועי  המידע  פורטל  עיסוק:  תחומי 
בתחום הביוטכנולוגיה, ביומד ופארמה

כתובת: ת.ד 2006, פארק המדע, 
רחובות

טלפון: 077-5010412

www.biopharma.co.il :אתר

לתחום  ומקצועי  מרכזי  אינטרנט  אתר 
הביוטכנולוגי בישראל. 

פורטל BioPharma   מאפשר במת מפגש 
הביופארמה  לקהילת  ואפקטיבית  נוחה 

השירו חברות  מגוון  מול  אל  יוהביומד 
תים התומכות בתהליכי הפיתוח, הייצור, 
והשיווק.  הרגולציה  האדם,  כח  הכספים, 
משרות  של  איכותי  ריכוז  מצוי  בפורטל 
ממוקדות לתחום. אנו עובדים בשיתוף עם 
הביוטכנולוגיה  מתחום  וארגונים  חברות 

וחברות השמה.

ארכי ג'וב
http://archijob.co.il

בונים אונליין
http://www.bonimonline.co.il/jobs.asp

אדריכלות ועיצוב ובנין

Rest
www.rest.co.il/jobs

מסעדנות
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Relocation Jobs
www.relocationjobs.co.il

UnitedJobs
www.unitedjobs.co.il

טרמינל
www.terminal.co.il

מכה
www.maka.co.il

מועדפת
 www.muadefet.co.il

ביטחונט
www.bithonet.co.il

שבו"ז
www.shavuz.co.il/freeing

ג'ובניק
www.jobnik.co.il

עבודה בחו"ל

חיילים ויוצאי צבא

סדרן
http://sadran.co.il/IndexPage

נוער ג'וב
 www.noarjob.co.il

ozeret4u
www.madas.co.il/c9-he/ozeret4u.aspx

תחבורה

נוער

עוזרות בית ומטפלות

5 טיפים 
לבניית עמוד קריירה אטרקטיבי

גיוס עובדים דרך עמוד הקריירה של החברה 
הינו אחד ממקורות הגיוס האפקטיביים ביותר 
ותורם למיצוב הארגון כמקום שטוב לעבוד בו.

כיצד עושים את זה?
•  ודאו גישה מהירה ונוחה לאתר המשרות 

   מעמוד הבית של החברה

•  השתמשו במנגנון לאיתור מהיר של 
   משרה ודאגו לקידום המשרות במנועי 

   החיפוש של גוגל ויאהו

•  הוסיפו "שלח משרה לחבר" ליד כל 
    משרה שאתם מפרסמים

•  בנו תאור תפקיד המכיל את האתגרים 
   שמציב התפקיד בפני המועמד ולא רק 

   את הדרישות היבשות

•  הציגו את התרבות הארגונית אצלכם, 
   אפיקי התקדמות והטבות נוספות שאתם 

   מציעים לעובדים בארגון.

מידע לבניית אסטרטגיית גיוס באינטרנט
www.hrd.co.il



 משתתפי כנס הגיוס:
ארגון שיעבוד עם אנטל ישראל באופן בלעדי על משרה/ות בחו״ל יזכה בהדרכה

של כשעה וחצי על השימושים העסקיים של לינקדאין למנהלים בארגון.

יעקב רוזן,
ממקימי HRD הוביל בחברה
את תחום הגיוס במדיה חברתית,
Antal International נבחר ע”י חברת
להקים ולנהל את הסניף הישראלי

ליצירת קשר עם יעקב רוזן 
טלפון: 054-2424708        

yrozen@antal.com :מייל

גיוס עובדים בחו"ל
במקצועיות וביעילות
יותר מדי ארגונים נכשלים בגיוס עובדים בחו״ל:

מגלים שהשקיעו זמן יקר וכסף רב
ללא קבלת התוצאות הרצויות לצמיחת הארגון

המדריך הראשון המותאם לישראלים המגייסים עובדים בחו”ל
http://bit.ly/global-hiring

 למה לבחור ב- Antal International כפתרון המוביל שלך בגיוס עובדים בחו”ל? 

 ל- Antal International רשת של מעל 170 משרדים במעל ל- 30 מדינות 
 ניסיון פרקטי של 50,000 גיוסים מוצלחים ב-75 מדינות ! 

 תהליך האיתור המבוסס על מתודולוגיית ה- Rising Star לגיוס האדם המתאים ביותר

ליווי של איש קשר מקצועי מוביל לכל הגיוסים שלכם בחו”ל

 הקושי בגיוס עובדים בחו”ל הינו עצום ומעלה שאלות רבות:

 עם איזו חברת השמה כדאי לעבוד בחו”ל?

 מהם הדרכים האפקטיביות ביותר להגיע למועמדים?

 מהם תנאי השכר וההטבות המקובלים בשוק המקומי?

 כיצד מתמודדים עם הפערים התרבותיים?

אנחנו ב- Antal International נעזור לך לחסוך זמן יקר,
לצמצם את הסיכון לגיוס מוטעה  ונלווה אותך בתהליך.

מתנה!
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לוחות השמה בינלאומיים

Monster.com
www.monster.com/geo/

siteselection.asp

Yahoo HotJobs
http://hotjobs.yahoo.com

JobsDB
www.jobsdb.com

JobStreet.com
www.jobstreet.com

Australian Job Search
 www.jobsearch.gov.au

CareerOne
 www.careerone.com.au

mycareer.com.au
http://mycareer.com.au

SEEK
 www.seek.com.au

לוחות כלליים

אוסטרליה
אסיה ואוסטרליה

Monster Indonesia
www.monster.co.id

Monster Hong Kong
www.monster.com.hk

Monster India
www.monsterindia.com

Placement India
www.placementindia.com/index.htm

All Time Jobs
www.alltimejobs.com

Jobs Ahead
www.jobsahead.com/index.html

אינדונזיה

הונג קונג

הודו
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JobsDB Taiwan
 www.jobsdb.com/TW/EN

Taiwan Joblink
/www.taiwanjoblink.com

taiwan/index.asp

51job.com
www.51job.com/default-e.php

ChinaHR.com
www.chinahr.com/english

MeiJob )מנוהל ע"י ישראלים(
http://english.meijob.com

zhaopin.com
http://english.zhaopin.com

Monster Sinapore
www.monster.com.sg

JobsDB Singapore
www.jobsdb.com.sg/Singapore

JobStreet
/http://sg.jobstreet.com

Job Cyclone
www.jobcyclone.com

Daijob.com
www.daijob.com

Job Seek Japan
www.jobseekjapan.com

CareerCross
www.careercross.com/en

JobDragon
www.jobdragon.com

Monster Malaysia
www.monster.com.my

JobsDB Malaysia
www.jobsdb.com/Malaysia

Job Street
http://my.jobstreet.com

סיןטיוואן

סינגפור

יפן

מלזיה
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JobsDB
 /www.jobsdb.com/KR/EN

JobKorea.co.kr
 www.jobkorea.co.kr

Korea Job Link
www.koreajoblink.com

JobSite
www.jobsite.co.uk

JobServe
www.jobserve.com

Monster UK
www.monster.co.uk

Monster Germany
www.monster.de

StepStone Germany
www.stepstone.de

Monster
www.monsterrussia.ru

Job
www.job.ru

CV Online
 www.cvonline.ru

בריטניהקוריאה

גרמניה

רוסיה

Monster Ireland
www.monster.ie

Jobs
www.jobs.ie

Monster Belgium
http://english.monster.be

StepStone
 www.stepstone.be

אירלנד

בלגיה

אירופה
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Monster.com
www.monster.com

Yahoo Hotjobs
hotjobs.yahoo.com

Job Bank
www.jobbankinfo.org

Career MateSearch
www.careermetasearch.com

CareerBeacon.com
 www.careerbeacon.com

JobShark
 www.jobshark.ca

Monster Canada
 www.monster.ca

Workopolis
 www.workopolis.com

WowJobs.ca
 www.wowjobs.ca 

קנדהארצות הברית
אמריקה



פתרונות גיוסמקצועיים

נוספים
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אבני
www.avni.co.il/

אבני דרך
www.aderech.co.il/information.aspx

אדם מילא
www.adam-milo.co.il/

אדם שרון
www.adamsharon.co.il

בגישה שונה
www.gishashona.co.il/Articles-view.

asp?m=3&id=84

הון אנוש
www.hon-enosh.com

חוות דעת
www.havat-daat.co.il/

מידות
www.midot.co.il

מיטב
www.meitavtest.co.il

מכון שבא
www.shva.biz

מכון הדס
www.machon-hadas.co.il

 
מכוני אבחון

משאבים
www.mashabim.com/evchun.html

נועם
www.machon-noam.co.il

פילת
www.pilat.co.il

קינן שפי
www.keinan-sheffy.co.il/

תיל אינטרנשיונל
www.tilint.com

תימה
www.tema.co.il
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Evaluate
www.evaluate-hr.com

 
Clear Mind 

www.clrapps.com

HR Vision 
www.hrvision.com/

Mpower
http://e-mpower.co.il/

SkillIQ
www.skilliq.com/

Top C
www.topc.co.il/ecats/e-cats.htm

אינטגריטי מטר
www.integritymeter.com

מידות
www.midot.co.il/

interact – פילת
www.pilat.co.il/intercat

נותני חסות
מערכות למבדקים

פסיפס
www.psiphas.co.il

תיל אינטרנשיונל
www.tilint.com/
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תחומי עיסוק: תוכנת אדם - גיוס והשמת כח 
אדם, ניהול עובדים וקורות חיים

כתובת: קרית מוצקין
טלפון: 04-8741144

WWW.MIDA.CO.IL :אתר
תאור החברה: בית תוכנה המתמחה בפיתוח 
תוכנות  לגיוס והשמת כח אדם, ניהול עובדים, 

תיוק קורות חיים למעלה מ- 20 שנה. 
 / לקוחות  מועמדים,  לניהול  אופציות  במערכת 
מחלקות, משרות, אירועים / תהליכים ועובדים, 

אליהם ניתן לקשר מודולים וממשקים כגון:
• תיוק קורות חיים אוטומטי

• קליטת מועמדים ישירות ממסמך קו"ח
• מודול קורסים הדרכות והכשרות

• מודול שאלונים )הערכות עובדים וסקרים(
• מודול הודעות ותזכורות

SMS מודול •
 CRM  מודול •

• מודול איסוף שעות
• מודול חשבוניות וקבלות

• מודול אינטרנטי
• ממשקים לתוכנות שכר ותוכנות פיננסיות

המשלבים  מתוחכמים  כלים  מקנה  התוכנה 
גרפים,  וכן  מידע  לאחזור  מלאכותית"   "בינה 

סטטיסטיקות ודוחות רבים

בין לקוחותינו: חברות כח אדם, חברות השמה, 
ארגונים  השכלה,  מוסדות  חוץ,  מיקור  חברות 
תקשורת,  חברות  תעשיתיות,  חברות  ציבוריים, 
חברות הייטק, חברות ביטוח, חברות פיננסיות ועוד.

מידע מחשבים בע"מ
www.mida.co.il

 

 סינריון מערכות בע"מ
www.synerionhcm.com

Analysis
www.analysis.co.il/

CVNeto
www.infoneto.co.il/

HORIZONS SOFT
www.horizonssoft.com/

InfoCenter
www.info-hitech.com/software.htm

RedMatch
www.redmatch.co.il/

STR
www.talent-sys.com/

קופל ראם
www.kopel-reem.co.il/

נותני חסות
מערכות לניהול מועמדים
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סינריון מערכות בע"מ
 www.synerionhcm.co.il/

time_attendance_system/

MalamTeam
www.malamteam.com/solu-

tion_10283.heb

TimeNeto
www.timeneto.co.il/

TimeWatch
www.timewatch.co.il/

  
י.ל.מ

www.ylm.co.il/Pages/Inspector.aspx

סינאל
www.synel.co.il/

רנעד-טק
http://ranad.co.il/page.asp?site_

lan=&page_parent=310

 
מערכות נוכחות

צבירן
www.zviran.co.il

AKT
www.akt.co.il/Compensation_Ben-

efits.aspx

CompVision
www.compvision.co.il

Incentives Solutions
http://incentives.co.il

אביב ישום
www.avivil.com/page.

asp?cat=54&type=4&lang=1

אדם שרון
www.adamsharon.co.il/mar-mar.asp

גרניט מערכות שכר
http://granit.org.il/Page.
aspx?pageCode=about

פילת-עצמון
http://www.pilat.co.il/page.aspx?Secti

onId=4&ClientId=3&pId=116

צבירן
/http://www.zviran.co.il

סקרי שכר

שכר ותגמולים – 
יעוץ ומערכות

פילת-עצמון
www.pilat.co.il/page.aspx?SectionId=

4&ClientId=3&pId=116
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אימות
www.imut.co.il

בנימין עוזרי
www.benjamin-polygraph.co.il

גזית
www.gazit-poly.co.il

י. הורביץ
www.horowitz-institute.com/

מודן
www.modan-s.co.il

מכון פוליגרף
www.mypi.co.il/articles/polygraph

Facebook
www.facebook.com

Hook
www.hook.co.il

Linkedin
www.linkedin.com/ 

Myspace
www.myspace.com

TheMarker café
http://cafe.themarker.com

חבר'ה
www.hevre.co.il

מקושרים
www.mekusharim.co.il 

שוקס
www.shox.co.il/ 

שין1
www.shin1.co.il  

 
פוליגרף

 

רשתות חברתיות 
ועסקיות 
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פורטל הגיוס
www.gius.co.il

בית הספר לגיוס
www.recruiting.co.il

בלוג "גיוס 2.0"
/http://hrdblog.cafe.themarker.com

קהילת משאבי אנוש 
TheMarker Café -ב

/http://hrisrael.cafe.themarker.com

 HRS פורום
בנושא גיוס ומשאבי אנוש

www.hrs.co.il/code/forum/forum.asp

ניוזלטר הגיוס של ירחון משאבי אנוש
 www.hrisrael.co.il/home

מקורות מידע נוספים

5 טיפים 
להרחבת רשת הקשרים 

Linkedin -ב
הכלים  לאחד  הפכה   Linkedin ה-  רשת 
בכדי  הגיוס.  אנשי  של  והיעילים  הנפוצים 
ברשת  הישראלים  ל-100,000  להגיע 

עליכם לבנות רשת קשרים ענפה.

כיצד עושים את זה?

•  בנו פרופיל מלא בכדי שתוכלו לאתר 
    אנשים ובכדי שהם יוכלו לאתר אתכם. 

•  הזמינו אנשים שאתם מכירים על ידי 
.Outlook -הזמנת אנשי הקשר ב    

•  הזמינו עוד אנשים שאתם  פוגשים 
    באירועים שונים, בכנסים מקצועיים ובעיקר 

    את המועמדים שלכם.

•  אתרו והתחברו לאנשים מקושרים 
    בתחומים הרלוונטיים לכם. 

•  הצטרפו לקבוצות מקצועיות וקבלו גישה 
   למועמדים שלא בהכרח נמצאים ברשת 

   שלכם. 

הדרכה אישית וקבוצתית במינוף רשתות 
חברתיות לגיוס העובדים לחברה:

www.hrd.co.il



תודה רבה על השימוש במדריך למגייסים
המדריך הוכן עבורך ונשמח לקבל כל הערה או הארה

שיהפכו אותו לכלי עבודה יעיל יותר בעתיד

info@hrd.co.il :ניתן לפנות אלינו דרך המייל

www.hrd.co.il :לקבלת מידע וחומרים נוספים בקרו באתר המשודרג שלנו

 www.hrd . co . i l

הכשרות לגיוס עובדים
Recruiting Training


