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מתכונת ומשך הקורס
ות. היקף הקורס כ- 90 שעות לימוד אקדמי

30 שעות לימוד אקדמיות
' בחברת כח אדם.  , סטאז 60 שעות לימוד מעשי

 
תכנית הלימודים

והידע המקצועי לעבודה ים  תוכנית הלימודים מיועדת להקנות את הכלים המעשי
וס כח אדם. בגי

הנושאים הנלמדים בקורס:
ית מושגי בסיס בתחום הקני

ועולם הגיוס משאבי אנוש 
וס כוח אדם גי ו מבוא לניהול משאבי אנוש 

היכרות עם שוק התעסוקה בישראל
סקירת מגמות תעסוקה בארץ 

ני עבודה די
ירות ניהול קרי מודלים בפיתוח 

הערכת קורות חיים
ניסוח חוות דעת מקצועית ו נות: ביצוע, הכנה, שאלות  ו סדנת ראי

מערכת שכר ותגמולים
גי לקוחות סו

וס עובדים מקורות, שיטות וטכניקות לגי
קידום מועמדים מול הלקוח
קידום משרות מול מועמדים

וס לקוחות גי
יס מערכת מי פי

 
תנאי קבלה

ורוח ן מתחומי מדעי חברה  ים בעלי תואר ראשו אקדמאי
יישומי אינטרנט ו ידע בתוכנות אופיס 

ן אישי ו ועדת קבלה, ראי
 

הייחודיות שלנו
, על הכנה וכן ית היעד  בבניית הקורס הקפדנו על התאמת התכנים לאוכלוסי

מעשית אופטימלית להשתלבות בתחום משאבי אנוש בחברות כח אדם,
ן תעסוקתי ציבוריים. ו י הכו ות ובמרכז בחברות פרטי

ויתרגלו בנוסף, המשתתפים בקורס יתנסו בעבודה מעשית בחברת כח אדם 
יות ומנו את כל המי

ונת מועמדים, ים, עבודה מול מעסיקים, הכו ן קורות חי ו הדרושות בתחום (מי
ועוד). וס  גי ניהול  התנסות מעשית בתוכנת 

י לתעסוקה בתחום בעזרת חברת השמה הגדולה ו ו בוגרי הקורס יקבלו לי
והמובילה בישראל. 
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ות חוליה מקשרת בגיוס וס, מהו גי ו חברות משאבי האנוש העוסקות בהשמה 
העובדים למעסיקים בשוק העבודה. 

וס כח גי יה החשובה ביותר בשרשרת תהליך  וס והשמה הינם החולי גי ועצי  י
האדם. 

יס את המועמד ולהפנותו למשרה המתאימה לו וס לאתר, לגי ועצי הגי י על 
נים – שהם למעשה לקוחות ביותר, תוך מתן מענה לצרכי המעסיקים השו

חברת כח האדם.
ועצי השמה י הקורס יכשיר את המשתתפים להשתלב בעולם התעסוקה בתור 

נים להשתלב בתחום משאבי האנוש.  י ני ויפתח דלת למעו וס  גי ו
במהלך הקורס התלמידים יתנסו בעבודה מעשית בחברות כח אדם במסגרת

' מקצועי. סטאז

אודות הקורס
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