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 (ומכירות)מה זה שיווק 

• Marketing is communicating the 

value of a product, service or 

brand to customers, for the 

purpose of promoting or selling 

that product, service, or brand 
 

/  היא פעולת תקשור ערך המוצרשיווק •

למטרת  , מותג אל הלקוחות/שירות

 מותג/שירות/קידום או מכירת המוצר
 

 שלב מקדים למכירה•
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מה האסוציאציה שלך לשיווק  

 ?ומכירות
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למה לחבר גיוס לשיווק  

 ומכירות

 (רק לא ניצלנו את הכלים לגיוס)תמיד היה מחובר , בעצם•

 העולמות של שיווק ומכירות מפותחים ומקצועיים•

 רק צריך לאמץ וליישם בגיוס–

יאפשר חדשנות בתחום יחסית סטטי מבחינת  –

 התהליכים

 מאפשר מהלכים אפקטיביים בעלויות נמוכות  –

 

 ...השיטות הישנות כבר לא עובדות–
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התהליך שאני עברתי בחיבור  

 בין גיוס ושיווק

גיוס למפעל   –תחנה ראשונה •

 אינטל בקרית גת

 ארגון שהרבה רצו לעבוד בו–

 אתגרים לגייס בחלק מהפרופילים–

•HRD –   בשנים הראשונות 

 אחרי לקוחות "רדפתי"–

 השקעה עצומה בפרסום–

•HRD  9-9-2009מ 

 א"בכ+ איש 450כנסי גיוס עם –

מוכרים בכל זירת  , הרצאות, מאמרים–

 הגיוס בישראל

 למדתי לשווק ולמכור
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 עולם השיווק הישיר

 לא שיווק מיתוגי•

 שעצם הזכרת שמם מניעה, גוגל/רוב הארגונים הם לא אינטל–

,  ממותגים לתחום מסוים ולא לכל התחומים, גם מותגים כאלה–

 וצריכים לעבוד קשה למשוך מועמדים בתחומים אחרים

 שיווק ישיר•

 חוקר ולומד אותו  , מזהה קהל ממוקד–

 כדי להוסיף לו ערך ללא עלות, מתקשר עם הקהל באופן קבוע–

 מתוך ההיכרות, הצעה מותאמת במדויק לקהל -במכירה –

 (20/80)הלקוחות הטובים ביותר . ממשיך וחוקר את מה שעובד–

 .  עלויות לא בהכרח גבוהות–
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“Marketing Makes Sales 

Unnecessary” Peter Drucker 

 הוא שיווק ישיר" שיווק המודרני"ה

Info-Marketing 

Content Marketing 
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 תמונת מצב: 2015אפריל 

cc: Evil Erin 
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רמת האבטלה במשק  

 ממשיכה לרדת

  2014סוף 

5.6% 
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אחוז המשתתפים בכוח  

 עולה -העבודה 
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 התוצאה הישירה
ושל , של התעסוקה בישראל

 ההתפתחות הטכנולוגית בעולם בכלל
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 התהליך יותר טכנולוגי

 ח"מערכות ניהול גיוס ממיינות קו•

 (במקרה הטוב)מערכות שולחות מכתבים לעדכון •

 מבחני מיון ממוחשבים מהבית•

/  גם תקשורת אישית מתנהלת דרך הרשתות החברתיות •

 (פחות שיחות טלפון)מיילים /  סמסים

 

מהמועמדים   75%למרות ש •

הפעילים ניגשים לאתר החברה  

תשתית המובייל לגיוס עדיין  , מהנייד

 "בחיתולים"

 



  

 HRD -כל הזכויות שמורות ל ©

 מ"הכשרות לגיוס עובדים בע

 :המועמדים אומריםמה 
מה הכי הפריע לך בתהליכי הגיוס שעברת "

 "האחרונותבשנים 

78%שארגונים לא עדכנו אותי על ההתקדמות בתהליך הגיוס או על עצירתו

43%שתהליך המיון לחלק מהארגונים היה ארוך ומסורבל

39%שארגונים לא עדכנו אותי אפילו על כך שקיבלו את קורות החיים

34%שהראיון המקצועי היה לא מקצועי

31%שראיון משאבי אנוש לא היה מקצועי )כלומר לא התנהל במקצועיות(

9%שהגשת קורות החיים היתה מאד לא נוחה

8%שארגונים לא התחשבו בי בתיאום ראיון / מרכז הערכה

סקר מועמדים 

 2015אפריל 
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 2015גיוס בישראל 

לא חדשה בשוק הגיוס   -" לקוח"ההבנה שהמועמד •

 הישראלי

 ?מה קיים בהרבה ארגונים•
הדרך בה הארגון נתפס בשוק  )הבנת כוחו של מיתוג מעסיק –

 (כמעסיק

 כלי המדיה החברתית לגיוסהבנת חשיבותם של –

  -צריך להגיע אליהם , הבנה שאם המועמדים לא מגיעים אלינו–

בעיקר ) ולינקדאין בפייסבוקלמועמדים גיוס פונה באופן אישי 

 (בהייטק

 

 



  

 HRD -כל הזכויות שמורות ל ©

 מ"הכשרות לגיוס עובדים בע

 פונים בצורה יזומה למועמדים 78%
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Recruitment Marketing 

 בעולם הדיסציפלינה צומחת  •

 מיתוג מעסיק–

–Lead Generation –  סורסינג, לידיםייצור  

 פרואקטיבי

–Lead Nurturing –  טיפוח הקשר עם מועמדים 

 בארץ קיימת בעיקר לגיוסי בוטיק מורכבים•

 מאסותאפשר ליישם גם על גיוס –
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 עקרונות יסוד בשיווק ישיר   4

 "מבשל מכירה קלה"ש

גם לכמויות גדולות של  •

 מועמדים

 בפרופילים מגוונים•

ת  /גם כשיש רק מגייס•

 ד או צוות קטן/אחת

 בעלויות נמוכות•
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לזהות קהל ממוקד ולחקור  . 1

 אותו
 להתייחס בנפרד –לכל פרופיל •

 מקורות גיוס נפרדים/ לזהות ערוצי שיווק –

 לראיין עובדים טובים  •

 איפה היה אפשר לגייס אותם היום–

 מה קראו–

 באיזה קבוצות פעלו–

 מה היה יכול להיות בעל ערך עבורם–

 איך הם שמעו על הארגון–

 לראיין עובדים טובים של המתחרים•

 לחקור מה חשוב להם בעבודה•
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 SAP Academyהקמפיין של 
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 למכירות SAPהאקדמיה של 

אבל לקבל שכר  . לא נשמע כל כך סקסי ITקריירה במכירות "

 "סקסיזה ?  אמיתיגבוה כדי לעשות שינוי 
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ההזמנה להצטרף ולקרוא על 

 :הלימודים תוכנית
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 SAPהלימודים ב  תוכנית
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להוסיף לו , לתקשר עם הקהל. 2

 ערך ללא עלות וליצור לו עניין

 לייצר שם ערך –אחרי זיהוי תחומי העניין •

 קבוצות דיון מקצועיות–

 הרצאות מקצועיות–

 פ עם מתחרים לחיזוק התחום"שת–

 מאמרים מקצועיים/ אתר / מגזין –

 (לגיוס צעירים)פעילויות כייף –

 בנקודות החשובות לעובדים –חיזוק מיתוג המעסיק •

 סרטונים על העבודה בארגון ועל העובדים–

 יציאה לעיתונות, ראיונות של מנהלים–
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נותנים  – סטארבקסל "מנכ

 השכלה אקדמית חינם לעובדים

 2015באפריל  6
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“This is an investment. This is not an 

expense,” he says. “But I would also say that 

not everything is an economic bottom-line 

decision. I'm fond of saying — and I've said it 

a thousand times over the years — we're not 

in a coffee business serving people. We're in a 

people business serving coffee.”  Howard Schultz 
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לבנות הצעה מותאמת . 3

 במיוחד לקהל מתוך ההיכרות

 רלוונטי גם אישית וגם לקבוצה  •

 חבילת שכר והטבות שמתאימה לקהל ולשוק הספציפי–

לאפשר התייחסות אישית לרצונות והעדפות דרך משחק עם  –

 מרכיבי ההצעה

 

 לוודא שמרכיבים חשובים מתוקשרים לקהל•

 בעיקר אלה שיכולים לעשות שינוי בהחלטה להתחיל תהליך–

 "(אצלנו אין מרכזי הערכה)"גם לגבי תהליכי המיון –
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להמשיך לחקור את מה . 4

 (20/80שיווק )שעובד 

לשים דגש על ערוצי השיווק שהביאו את העובדים הטובים  •

 ביותר וערוצי השיווק האפקטיביים ביותר

 :לחקור את העובדים הטובים ביותר•

 איפה היה אפשר לגייס אותם–

 ה התחביבים שלהם  מ–

 מה מאפיין אותם ודומים להם–

 מה חשוב להם בארגון–
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 שיווק -כלים תומכים 

•CRM – Customer Relation Manager   

 לשמירה על קשר עם המועמדים  –

דרך קבועה לתקשר עם קהל רלוונטי שלא : קבוצה/ בלוג •

 מחפש עבודה

 עבודה למחפשיכדי שפרסומים על משרות יגיעו לא רק –

   Career siteאתר קריירה •

 משרות ותרבות, לריכוז המידע על עבודה בארגון–

 י הרשת"פעילה ונתמכת ע( ח"חמ)הפניות  תוכנית•

 ערוץ השיווק האפקטיבי ביותר–

 ניתוח מספרים בגיוס•

 לאפשר ניתוח כמותי ואיכותי של הגיוסים מכל מקור גיוס–
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 מכירות -כלים תומכים 

 הכשרה במכירות•

 בניית שיחת הצעת העבודה כתהליך מכירה•

 נשען על איסוף הנתונים האישיים והרצונות של המועמד–

 התאמה אישית של הצעה למועמד–

 בניית הצעה שאי אפשר לסרב לה•

 הטבות–

 בונוסים–

 מוגבלות זמן קבלת ההצעה–

 חבילת שכר תחרותית  –


