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הסר | דווח כספאם

אנחנו לא יודעים מה אתכם, אבל אנחנו הספקנו לא מעט בחודש אוגוסט.
הנה סיכום קצר של הדברים וגם בשורה למחפשי התעסוקה בצפון :) 

 עולים לנגב - יורדים לשטח

במהלך הקיץ קיימנו ברחבי הנגב מספר סדנאות לעולים מרוסיה ואוקראינה שהגיעו ארצה עקב
המלחמה. הסדנאות התקיימו במסגרת פרויקט "עולים לנגב" בשפה הרוסית, תחת הכותרת "כלים

לחיפוש עבודה", במטרה לחשוף את המשתתפים לאפשרויות השונות למציאת תעסוקה איכותית,
וללמד אותם פרקטיקות שיקדמו אותם בשוק העבודה בישראל.

בקיבוץ רביבים נערכה סדנת לינקדאין בה המשתתפים ממש פתחו חשבון לינקדאין (ברוסיה הגישה
ללינקדאין אסורה ובאוקראינה משתמשים בה רק עובדי הייטק), בערד נערכה הרצאה על התאמות

לשוק העבודה בישראל, איך מקובל לכתוב קו"ח וכיצד כדאי להתכונן לראיון עבודה.
בין לבין התקיימו סדנאות ליווי בנושאים: התנהלות כלכלית וחינוך פיננסי, ביטוחים ופנסיה, תלושי שכר

ובעצם כל מה שצריך לדעת כדי להתברג טוב יותר בשוק העבודה.

סך הכל השתתפו בסדנאות עשרות עולות ועולים, שנהנו מאוד מהמפגשים עצמם ומהידע המקצועי
שרכשו.

מידע נוסף על  פרויקט "עולים לנגב" בדף הפייסבוק שלנו

גם בחופש לא נחים!
 

במהלך הקיץ קיימנו במרכז לאודר חמש סדנאות הכנה לעולם התעסוקה, במטרה לסייע
לסטודנטים ואקדמאים בוגרים להשתדרג מקצועית ולהתברג טוב יותר בשוק העבודה.

מעל 200 משתתפים נרשמו לסדנאות השונות, ההתעניינות היתה רבה והתגובות נפלאות,
משתתפים רבים סיפרו שהם לא זכו לשמוע מידע כזה או דומה במסגרות אחרות. בשביל

זה אנחנו כאן!

אם אתם או קרובים אליכם סיימתם את הלימודים ויש לכם תואר, מרכז לאודר מזמין
אתכם להתייעץ עם מנהלות משאבי אנוש מנוסות שיסייעו לכם להגיע למשרת החלומות.

השירות ללא עלות לפרטים לחצו כאן

קידום תעסוקה איכותית בצפון
 

ב- 20.9 יתקיים יריד הזדמנויות לתעסוקה ויזמות באזור התעשיה תפן שבגליל.

ביריד ישתתפו 4 חברות מובילות בצפון: טקג'ט, אקוושילד מדיקל, תאג – כלים רפואיים
בע"מ וישקאר המגייסות בימים אלו עובדים בתחומי הנדסת מכונות, הנדסת אבטחת

איכות, הנדסת אלקטרוניקה והנדסת תעשייה וניהול.
באזור שבו לא תמיד קל למצוא תעסוקה איכותית, אנו שמחים וגאים לקחת חלק בשיתופי

פעולה מהסוג הזה המאפשרים לתושבי הקריות, עכו, נהריה, כרמיאל, משגב, חורפיש
והסביבה הזדמנויות למשרות איכותיות וקרובות לבית.

גרים בסביבה? מחפשים את התפקיד הבא? לחצו כאן 

עקבו אחרינו גם כאן
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