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  1995פועלים משנת   

 חברה בת בורסאית 

  בכירים/ פיננסים  / קלינטק / ביומד / הייטק : תחומיםפועלים במגוון רחב של 

 2  עובדים 110/ בישראל  סניפים 

  2014בשנת  השמות  1,400מעל   



 תחומי הפעילות שלנו
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 לקוחות



 'המניפה'אסטרטגיית  -מפת מקורות הגיוס  

 אתרי
 דרושים

 אתר
 נישה

 (CRM) מאגר
 הקיים

 חבר חבר מביא

 (קהילת טאלנטים)

 אקדמיה

 רשתות
 חברתיות

 פ"שת
 ארגונים ועמותות

 פעילות
 כלים בגוגל

 טכנולוגים



 מיתוג מעסיק ככלי לגיוס



 הגדרת מטרות

 (חשיפה רחבה)שיראו אותנו 

 ח"לקבל קו

 ערך המוסף -לתקשר את ה 



 ?מי הקהל שלנו 

 ?היכן נמצא אותו

RTB – Reason to believe 

 ?כיצד לתקשר איתו



 ?איך אנחנו פועלים

 פעילות בעמוד החברה

 וממוקד ממומןפרסום 

 פעילות בקבוצות לחיפוש עבודה

Head Hunting בפייסבוק 



 למצוא ולהתחבר לכלל  הקבוצות

 מתכננים מסלול

 "משרות ממותגות"להכין 

 תוכן ותמונות הוואילהכין 

 פרופיל חברה ממותג לצורכי גיוס

 ?פתיחת פרופיל אישי נוסף



 "הטאלנט"
 אבל מוכן לשמוע, טוב לו

 לא מתפתה לכותרת

 ומשופרתהצעה קונקרטית 

 'בשר ודם'

 דיסקרטי



 ...אבל לפני שמתחילים

 נסו לעשות דברים קצת

 אחרת



 יוםלפייסבוק מדיי ישראלים מחוברים מיליון 

Let`s Facebook ! 

 מיליון איש מחוברים לפייסבוק  4.4 

2.3 



 דווקא בערב : מרבית המעורבות

 ?מתי הכי טוב לפרסם

 10:00 – 16:00בשעות העבודה  

 מאוד תלוי בקהל: סייג



 עמוד חברה



   Pageתתחילו עם בניית 

 מקצועי ונפרד לצורכי גיוס



 שם גםפרסמו 

 את המשרות שלכם



 העלו תוכן

 מעשיר ומעניין



 העלו תכנים

 מאירועים והוואי



 עת בכל תוכלו

 מעניינים בנתונים לצפות

 מי הקהל שלכם•

 כמה חשיפות•

 כמה מעורבות•



 פעילות

 בקבוצות בפייסבוק

 לחיפוש עבודה



 69971משרות הייטק ושיווק ללא ניסון •

 שמתפרסמותמשרות הייטק בין חברות לפני •

 52464א "בחברות כ•

 33125משרות שוות בין חברים •

 29562משרות עילאיות ומתנשאות •

 18219-חמות משרות •

 9996משרות הייטק לחברים שמכירים חברים •

 7901משרות הייטק מפה לאוזן בשכר גבוה •

 7162דרושים מהנדסים •

 6214מועמדים למשרות הייטק בישראל •

 3149דרושים  QA בדיקות תוכנה•

 37835עבודות מפה לאוזן  –דרושים •

 34105משרות בין חברים בירושלים •

 33125משרות שוות בין חברים •

 24651הדלת האחורית •

 23693 -פשפשוק דרושים•

   20929דרושים לוח •

 18126עבודה בצפון דרושים בצפון •

 17784דרושים בדרום •

חיפוש עבודות בחינם  + דרושים •

 17269משרות

 15057–עבודה עברית •

 13591פייסבוק לוח דרושים •

 24651הדלת האחורית •

 הקבוצות הכי גדולות היום

 כללי הייטק



 דגשים בפרסום

 לפרסם בהתאם לתוכן הקבוצה

Follow up 

 רוטינת פרסום עקבית

 פרסום מעניין ממותג ומזוהה



 תנאים,  סביבת עבודה, גיוסי הון, צמיחה, פרטים על חברה

 (לא רק דרישות)מהות התפקיד 

 מיקום

 ?מה מעניין טאלנטים בהייטק

 "משרה כותבים באהבה או לא כותבים בכלל"

 ח"כתובת אישית למשלוח קו: דיסקרטיות

 קונקרטיות ולא סיסמאות שיווקיות



 פרסום בשפה אחידה וחוזרת



 שפה אחידה וחוזרת



 משרות הייטק



 סדרות מודעות מזוהות
 ...י לראות מי מטפל בך/בוא



 דוגמאות למודעות עם סבירות נמוכה למעורבות



 מה עובד לנו יותר

 ?בפרסום בקבוצות

 JUNIORמשרות 

  ONLINEמשרות 

 QAמשרות 

 'מיוחדות'משרות 



 ?אבל לא רק משרות 

 ,שיראו את סביבת העבודה, תקשרו תכנים שיהוו ערך מוסף

 שיעזרו למצב אתכם בתודעה של הטאלנטים הפוטנציאלים

 ! התוכן הוא המלך 

 ...בעולם הדיגיטאלי של היום



 ..אירועי חברה ועוד  / תמונות  /כתבות תוכן 



 ..אירועי חברה ועוד  / תמונות  /כתבות תוכן 



 ...אבל עם כל הרצון הטוב

 בממוצע מהאנשים החברים

 בקבוצות נחשפים לתוכן המפורסם שם

  20%רק 





 ?אז איך מגיעים למועמדים רלוונטיים



 !פרסום ממומן 

 ממוקד  מאפשר לנו לפרסם לקהל

 בניוז פיד האישי שלו –מחוץ לקבוצות 

 מאפשר לנו לטרגט קהלים בצורה חכמה

 מאפשר חשיפה רחבה ותוצאות





 !טרגוט : מילת המפתח
 ככל שאפרסם את המשרה שלי לקהל הכי רלוונטי 

 כך סביר להניח שאשיג יותר מעורבות



 אפשרויות טרגוט נפוצות

 בפרסום ממומן

 מוסד לימודים, השכלה, מקום עבודה, תחומי עניין

 מין ושפה, גיל, טירגוט לפי מיקום

Lookalikes 

 Custom Audience -טעינת רשימת מיילים ממוקדם 



 מודעות סוגי
 פיד ניוז

 מובייל

 שמאלי טור



 מודעות סוגי

 תמונות 5 עד להכניס ניתן – קרוסלה



 Native -פרסום ממומן 

  onlineקמפיין למועמדים מתחום ה  

 :דוגמא

 ח "ש 0.79עלות לקליק ממוצעת לפוסט 

 ח רלוונטיים"קו 42



 Native -פרסום ממומן 

 קמפיין למשרת רילוקיישן ללונדון

 :דוגמא

 'אג 0.33 -עלות לקליק 

 ח רלוונטיים"קו 62



 כתבה –פרסום ממומן 

 :דוגמא לפרסום ממומן של כתבה

 'אג 0.13 –עלות לקליק 

 איש 10,000חשיפה לכ 

 (8200מתוםכם של בוגרי  25)ח "קו 64



 :תגבור כתבה שלנו שהתפרסמה בגלובס

 'אג 0.14 –עלות לקליק 

 איש 3,425חשיפה לכ 

 ח "ש 50קמפיין חשיפה ליומים בעלות של 

 שונות –פרסום ממומן 



 מיתוג מעסיק ברשתות חברתיות

 ?אילו תכנים אפשר להעלות 



 מנהלים/ טסטמוניאל של עובדים  -וידאו  

 אירועי הוואי בחברה

 Referralsתקשור מבצעי 

 כתבות תוכן

RTB 

 ('מוצרים חדשים וכו/ גיוס הון )חדשות 

 פעילויות תרומה לקהילה

 "מחיי היום יום"תמונות 



 סל  כלים שימושיים לפרסום בפייסבוק



 מאגרי תמונות 

 /www.websitecreationworkshop.com/blog/design-tips/top-7-photo-resources :חינמים
 
 http://morguefile.com/archive 
 
 http://www.sxc.hu/photo/1417222 
 
 http://all-free-download.com/ 
 
 http://www.vecteezy.com/ 
 
 http://www.vectorstock.com/free-vectors 
 
 _http://nmco.co.il/seo-sem-articles/images-websites-for-free/?utm 
 
source=Facebook&utm_medium=FacebookAds-RSH&utm_campaign=listWP 
 
 http://morguefile.com/archive 
 
 http://brandongaille.com/7-best-sites-to-get-free-public-domain-photos/ 
 
 http://office.microsoft.com/he-il/images 
 
 http://www.freeimages.com/ 
 
 http://pixabay.com/ 

 בחלק מהאתרים תצטרכו, שימו לב

 לציין את הקרדיט לצלם



 תמונות

Unexpected & relevant 

 מעניינת כזו שתפתיע ותגרום לגולש לעצורתמונה בחרו 



 גדלים ממולצים לתמונות לפייסבוק

  1200x1200: תמונה פוסט רגילה

 1200x638: תמונה פוסט לינק



 עורך תמונות –פיקסלר 

 מאפשר הוספת טקסטים
 פאורפוינט

Canva -  פלטפורמתdrag&drop לעיצוב 

https://pixlr.com/


 תוכנה לחיתוך –לייטשוט 

 חכם של תמונת מסך
 URLמקצר כתובות 

https://app.prntscr.com/en/index.html
https://bitly.com/


 אפליקצית ניהול מודעות אפליקציי ניהול עמודים

 אפליקציות פייסבוק

https://itunes.apple.com/en/app/facebook-pages-manager/id514643583?mt=8
https://www.facebook.com/advertising?campaign_id=195959843596&keyword=%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D&placement=broad&creative=68249478612&extra_1=17224bf2-dd21-4bf9-a967-861f1676ec39


 הורידו פונטים מעניינים וחינמים
 עודד עזר

 
http://www.hebrewtypography.com/ 

 
 פונטביט

 
http://www.fontbit.co.il/ 

 
 רוזנברג

 
http://www.masterfont.co.il/ 

 
 הטייס

 
http://www.hatayas.co.il/index.asp?MenuID=127 

 
 אאא

 

http://alefalefalef.co.il 



 לא לשכוח גם את הלינקדאין



 לא לשכוח גם את הלינקדאין



 לסיכום

 מתגו את הגיוס ברשתות החברתיות

 פרסמו לקהל ממוקד

 לא רק משרות

 השתמשו בעובדים כערוץ הפצה

 בקביעותעשו זאת 



Let`s go live… 



 !בהצלחה 

 יניב בן ישי 

LinkedIn :Yaniv Ben Ishay 


