מכללה אקדמית הדסה ירושלים
ראש השנה תשע״ט

המרכז לניהול קריירה
מכללה אקדמית הדסה
חברי ועדת היגוי יקרים,
לקראת השנה החדשה ,שנת תשע"ט הבאה עלינו לטובה
אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה ,שנה מלאת עשייה,
הגשמה ושותפות נהדרת!

שנמשיך ליצור ולייצר שינוי אמיתי ומשמעותי גם אצל סטודנטים
ובוגרים וגם אצל המעסיקים ושנמשיך בעשייה ועבודה משמעותית
להוביל ולשלב סטודנטים ובוגרים
למשרות איכותיות בתחום לימודיהם.

חג שמח!

צוות המרכז לניהול קריירה
חגית ,בתיה ,לונה ,ג'ניפר ,אסתי ומאיר

הכשרת סגל אקדמי תקשורת צילומית לתחום קריירה
בחודש מאי  2018התקיים מפגש עמיתים של החוג לתקשורת
צילומית כשמטרתו חשיפה לפעילות המרכז לניהול קריירה במכללה
ובחוג בפרט ,וקביעת אסטרטגיות פעולה משותפות יחד עם החוג,
לשילוב סטודנטים ובוגרים במשרות בתחום לימודיהם.
המפגש התקיים בארכיון יד ושם ,שם ביקרנו בתערוכה העוסקת
בצילום בתקופת השואה וסיור בארכיון התצלומים ביד ושם.
ההזדמנות לפגישה משותפת של המרכז לניהול קריירה עם סגל החוג
יחד עם מעסיק בתחום אפשרה גם פן מקצועי וחוויתי של חשיפה
לתצלומים היסטוריים מרתקים וגם מפגש שלם שעסק בשיח על
השתלבות הבוגרים בעבודה בתחום וקביעת יעדים ותכנית פעולה
משותפת לתכניות נוספות להשתלבותם בעבודה בתחום.

יריד תעסוקה 2018

יריד תעסוקה שנתי מוצלח מאוד התקיים השנה בשיתוף עם אגודת
הסטודנטים במכללה.
היריד כלל מעסיקים רבים ,כגון מובילאי ,רפא ,הפניקס ,בנק מזרחי
טפחות וקופת חולים מאוחדת ,שהציגו את פעילותן ,את המשרות
הפתוחות ואף החלו בתהליך גיוס מועמדים רלוונטיים .סטודנטים
ובוגרי המכללה הגישו מועמדות למשרות שהוצגו ביריד והציגו את
עצמם פנים מול פנים ,אחד על אחד ,ישירות מול מנהלי ומנהלות
הגיוס .התקבלו מספר סטודנטים ובוגרים בזכות השתתפותם ביריד.
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חדש במרכז:

סרטון חדש של רכזת החברה הערבית בנושא:
מרכז הערכה

לצפייה בסרט
בסרטון מסבירים מהו מרכז הערכה ולאילו תחומים נדרש מרכז
הערכה .מה הם סוגי המבחנים השונים ודוגמאות וטיפים איך ניתן
לעבור אותם בהצלחה ומקצועיות .הסרטון הינו בשפה הערבית.

חברה חרדית:
סיור באינטל

בחודש מאי  2018התקיים סיור לסטודנטים ממדעי המחשב שנים
ב' וג' בחברת אינטל .בסיור הוצגו בפניהם מגוון הפיתוחים שהחברה
ייצרה ומייצרת ,וכן היכרות עם סביבת העבודה .הסטודנטים התעניינו
במשרות המתאימות להם כסטודנטים וכבוגרים ,ניתנה התייחסות
לגיוון בארגון ועוד .צוות הגיוס באינטל התרשם לטובה מהסטודנטים.

ליל שישי של קריירה

בשנה החולפת הרחבנו במרכז ההכוון התעסוקתי בקמפוס שטראוס
את מגוון הסדנאות וצרפנו סדנה חדשה – ליל שישי של קריירה.
סדנה בהנחייתו של יובל שפיר ,יו"ר האגודה הישראלית ליעוץ
תעסוקתי ולפיתוח קריירה.
בהרצאה למדו הסטודנטים את הגישה להצלחה יוצאת דופן בקבלה
למשרות איכותיות וניתחו מידע על שוק התעסוקה והדרכים להתקבל
לעבודה.
הסטודנטים רכשו כלים שיעזרו להם בהמשך דרכם המקצועית איך
להגיע לאותן משרות מבוקשות בתחום לימודיהם.

הכוון תעסוקתי אישי:

דוד גולדפרב ,סטודנט שנה ב' בחוג לניהול ארגוני שירות – קמפוס שטראוס
אני מבקש להודות למרכז קריירה בקמפוס שמנוהל על ידי מאיר
העבודה הישראלי והעניקו לי כלים חשובים בחיפוש עבודה ושיווק
פרומר.
עצמי נכון.
נעזרתי רבות במרכז הקריירה בשלושה תחומים מרכזיים:
נכונותו של מאיר לסייע לסטודנטים למצוא משרת סטודנט במהלך
 .1סדנאות ההכנה לשוק העבודה.
הלימודים חשובה מאוד והסתייעתי בה לא פעם .מעבר לפרסום
 .2הכנה פרטנית לראיונות עבודה.
המשרות ,ההכנה הפרטנית שמאיר מעניק לסטודנטים בהכנה
 .3פרסום משרות רלוונטיות ומותאמות לתחומי הלימוד.
ותרגול של ראיונות עבודה והתנהלות מול המעסיק הפוטנציאלי
סדנאות ההכנה לשוק העבודה הינם חשובות מאוד ומסייעות
במשא ומתן משפרת את סיכויי הקבלה למשרה המבוקשת.
לסטודנטים להכיר מקרוב את שוק העבודה אליו הם מכוונים את
פעילותו של מרכז הקריירה בקמפוס חשובה מאוד ואני מבקש
דרכם לאחר ותוך כדי לימודי התואר .הסדנאות שהשתתפתי בהם:
להודות על כך.
דיני עבודה וניהול קריירה סייעו לי רבות בהכרת דיני העבודה בשוק
כל הרחבה של שירותי המרכז תביא להרחבת אופקים והעשרת הידע
של הסטודנטים במכללה.
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סיפורי הצלחה:

״התקבלתי לעבודה דרך המרכז לניהול
קריירה״
ויקטוריה גובנוב ,עובדת מעבדה עם תאי גזע
עובריים בחברת  ,CellCureבוגרת החוג למדעי
המעבדה הרפואית
״המרכז לניהול קריירה של מכללת הדסה אפשר
לסטודנטים מפגשים ללא עלות בנושאים שונים.
המפגשים הם חשובים ביותר כי נחשפים לשלב
הבא שלאחר התואר ,בנוסף למפגש זה יש הכנה אישית לראיון עבודה
ובניית קורות חיים לכל סטודנט.
קורות החיים אשר שלחתי לחברת  CellCureהינם קורות
החיים המשופרים אשר בניתי יחד עם נציגה ממרכז הקריירה,
והתקבלתי!״
לאה שולמית גוטליב ,לבורנטית כימיה וביולוגיה
בתיכון הישראלי למדעים ולאמנויות
בוגרת החוג למעבדה רפואית – קמפוס שטראוס
״חגית מהמרכז לניהול קריירה קישרה אותי עם
העבודה הנוכחית שלי (לבורנטית כימיה וביולוגיה
ב )IASA-לאחר שנפגשה איתי ועברה איתי על מסמך
קורות החיים ,עזרה לי להבין במה מתאים לי לעבוד ,ועוד יותר
מכך -במה ריאלי למצוא עבודה עם תואר ראשון בביוטכנולוגיה.
ועל כן תודתי!
וכן במהלך הלימודים (בעיקר בשנה ג') השתתפתי ברוב הסדנאות
מטעם המרכז לניהול קריירה והם עזרו לי מאד ,ממליצה לכולם,
לפנות את הזמן שלכם ולהגיע לסדנאות שבעיני מאד מועילות
(כמובן שכל אחד והסדנאות שנראות אפקטיביות בעיניו) .בעיני ,זה
מהקורסים הכי חשובים (ובעיקר יעילים) בתואר):״
מעסיקה מספרת על לאה שולמית ועל שיתוף הפעולה עם המרכז
לניהול קריירה:
זהר די-נור ברזילי ,התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות
״יצרתי קשר עם המרכז לניהול קריירה של מכללת הדסה כאשר
חיפשנו לבורנטית שתרכז את עבודת המעבדה בתיכון הישראלי
למדעים ולאמנויות .לאחר שיחה בה הסברתי מהו פרופיל המשרה,
התחלתי לקבל קורות חיים של מועמדות ומועמדים רלוונטיים ,וכן
המלצות מצוות ההוראה במכללה .היחס שקיבלתי מחגית היה
מקצועי וענייני ,וסייע לי מאד בקיצור וייעול תהליך איוש המשרה,
שהסתיים בהצלחה רבה .קלטנו לעבודה את לאה שולמית גוטליב,
שהגיעה עם הרבה רצון טוב והשתלבה בצורה מהירה ומקצועית
בעבודה.״

בונם גשייד,
FW/SW validation student at intel
סטודנט שנה ג' החוג למדעי המחשב –
קמפוס שטראוס
״אני רוצה להודות לכם מכל הלב על העזרה הגדולה.
ההכוון ,פגישת מעסיקים וההכנה לראיונות.
עזרתכם והכוונתכם נשאו פרי!
תודה גדולה!!!״
ציפי פ ,רכזת פרויקטים בדיקנט הסטודנטים,
מכללה אקדמית הדסה ירושלים ,בוגרת החוג
לניהול ארגוני שירות – קמפוס שטראוס
״במהלך לימודי שלחתי קורות חיים לכל מי שראיתי לנכון ,ואז יצא לי
לדבר עם חברה שקבלה עזרה ממרכז הקריירה של קמפוס שטראוס
ואמרה לי שבזכותם היא מצאה עבודה ,ועובדת בתחום הלימודים
שלה.
שלחנו קורות חיים ולאחר כמה ימים חזרו אלי לקבוע פגישה לראיון
במכללה ,הגעתי לראיון עם יעל לזמי ושמחה רוזן ,לאחר כמה ימים
התקשרו אלי ממשאבי האנוש ואמרו לי שהתקבלתי לעבודה ,שמחתי
מאד וממש יום למחרת התחלתי חפיפה עם הרכזת הקודמת.
המרכז של ניהול קריירה עזר לי מאד! בזכותם הגעתי לעבודה
שלי היום ,אסתי ,בתיה ,וחגית רציתי להגיד לכן תודה רבה על הכל!
הייתן מדהימות!
ממליצה לכל בוגרות הקמפוס ללכת ליעוץ ,זה רק יועיל ויעזור לכן,
בעיני הערך המוסף של ניהול קריירה הוא הדבר המוצלח ביותר
והנכון ביותר לכל סטודנט.
ושוב תודה על הכל.״
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תכנית המתמחים 'הדבר הבא'

ברכה דוד ,סטודנטית שנה ג' בחוג לניהול ארגוני שירות
התמחתה במחלקת משאבי אנוש של ISS Intel
"ההתמחות תורמת לי רבות ,היא מוציאה מהכוח אל הפועל ,מלמדת אותי איך לפעול מול ההון האנושי ,ואיך ליישם את
הנלמד באופן הכי טוב שיש ,בנוסף לכך ההתמחות נותנת נק' מבט רחבה על התנהלות בסוגי ארגונים שונים וכך גם נותנת בטחון לפעול בשטח.
יש לציין שלמדתי דברים חדשים בהתמחות ,כגון :יחסי עובד ומעביד ,מה כוחה של מנהלת מש"אנ ,תהליכי עבודה ,מחויבות ,יצירת קשר בריא עם
עובד -כל אחד באשר הוא".

אחמד מאמו ,סטודנט שנה ג' בחוג לניהול ארגוני שירות ,התמחות במערכות בריאות ,מתמחה בקופת החולים כללית.
השתתפתי בקורס הבחירה ״מיומנויות השתלבות בעבודה ופיתוח קריירה״ כחלק מתכנית המתמחים של ״הדבר הבא״.
את ההתמחות שלי עשיתי בקופת החולים כללית – בית צפפא.
ביום הראשון להתמחות ,מנהל הסניף לקח אותי לסיבוב הכרות במחלקות השונות בקופה.
במהלך השתלבותי בקופה ,למדתי על תהליכים מגוונים כגון :קבלת קהל ,זימון תורים ,פתיחת תיקים ,והפנית מטופלים לבתי
חולים ולחדרי מיון.
במהלך התמחותי היתה לי הזדמנות מצוינת להכיר את מהות העבודה במערכת הבריאות הישראלית ובמיוחד באגף הקהילה
והמרפאות ,ברמה אישית ,אני מרגיש שההתמחות תרמה לי רבות ,והעלת את הבטחון העצמי שלי בעבודה.
הכרתי לעומק את התחום שאותו אני לומד ומבין איך התאוריה שאנו לומדים מתחברת בפועל בעבודה היום-יומית שלנו בקופה.
אני ממליץ לסטודנטים נוספים אשר יכולים לקחת חלק בקורס זה ,להשתתף ולחוות את העבודה בפועל על מנת לצבור את הניסיון ולהכיר אנשי
מפתח בתחום העיסוק אותו אנו לומדים.
תודה רבה למרכז לניהול קריירה שעוזרים לסטודנטים בהכנתם לשוק העבודה ושיווק העצמי שלהם.

תודה לכם על השתתפותכם בוועדת ההיגוי לשנת תשע״ח ,שנה טובה!
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