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 ציר על עבודה עם מנהלים מגייסיםשל רותם קהרצאתה 

 26/8/15קבוצת עמיתים למנהלות/י גיוס, 

 רקע:

, שיתפה ברקע שעברה בין תפקידי פרילאנס מש"א/גיוס בסטרטאפים Forterרותם סמנכ"ל מש"א בחברת 

 .Forterובשנה האחרונה ב  Kenshoo, Support Spaceומהם עברה לניהול משאבי אנוש ב 

הניהולית על הגיוס כיושבת אצל המנהלים. האחריות  , המנכ"ל ראה את האחריותForterוב  Kenshooב 

של הארגון  Sense of urgency, והגיוס אחראי להוביל את המהלך, לחזק את ה מתחלקת על פני כולם

 לתהליך. 

 שרותם אימצה לעבודה עם מנהלים מגייסים:עקרונות מרכזיים 

 מאמץ לטווח ארוך. לא ספרינטים קצרים

 את ההנהלה לפי המסרים/רוח בשיחה עם המנכ"ל, רותמים בהמשך מתחילים  – רוח המנכ"ל

 יושבת האחריות הניהולית על תהליך הגיוסאיפה  –המנכ"ל לגבי השאלה 

 :קציה עושה, איך נראה יום בתפקיד, כל פונמה  להבין לעומקכשמגייסים לתפקיד,  לדבר את השפה

ורים, לפתח סקרנות, להבין מעבר לכותרות או קיצללמוד,  ,מה בדיוק עושים, להקדיש זמן לחקור

 לרכוש את אמון המנהלים דרך ההבנה המעמיקה שמפתחים.

  ,ישיבת  –ליצור "טקסים" כדי למנוע פרים בהחלטות הניהוליות מול הגיוסweekly של משאבי אנוש 

 ערוצים: 3בישיבה מסתכלים על  וונטיים לתהליך הגיוס.ם רלמנהלי +

o מעבר אישי על מועמדים 

o )איפה עומדים בתהליך )תכנון מול ביצוע 

o  מה יכולים לעשות יותר כדי לשפר את הPipeline 

 דרך השאלה "איך היינו מגייסים אתכם היום?" ליצור מעורבות עובדים ומנהלים  

o  להשאיר אחריות אצלHR  להכין טקסטים, תמונות, לייצר טקסט שנשמע אישי/עסקי

 והמנהל/עובד רק שולח למועמדים

o  לעשותBrainstorming פשר לכתוב כדי למשוך תגובותעל מה א 

o עובדים /להשיג כתובות מייל אישיות ולהכין טקסטים אישיים עבור המנהלים 

o להזמין לצהריים, לא לראיון 

 יוצרים את הקשר הראשוניהם  – לחבר ישירות בין העובדים/מנהלים והמועמדים 

 י אנוש, וגם של המנהלים, כדי משאבגיוס/ה, גם של עם מועמדים יצירת מערכות יחסים לטווח ארוך

 לרתום מועמדים מובילים

 לא פורמלי, אבל בין השורות להעביר את המסרים  לשלב בכל כנס/הרצאה מקצועית הזמנה לגיוס(

 בצורה שתהיה ברורה לצופים/מאזינים(

 ב את העובדים/מנהלים לשתף  )לדוגמא, לדבר בשפה של העובדים /מנהליםwhatsapp   סרטון

 ולפרגן לו/לה על זה(וידאו של מנהל מזמין מועמדים לפנות במהלך הרצאה מקצועית, 

  כדי לפתוח כל אופציה קיימתהתנסויות בפלטפורמות חדשות 

 אנקדוטה 

  תחרויות לנוער, ספונסרינג וכו'לפני צבא. איתורם דרך בני נוער בכיתות י"א/י"ב  8מעסיקים 
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 דוגמאות למעורבות עובדים: 

http://www.softwarearchitectureaddict.com/ - היו  – קמפיין שהעובדים והמנהלים הפיקו והניעו

 חשיפות תוך שבוע 3,500לוידאו 

  /http://tech.forter.comבלוג 
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