ראש השנה תש״ף מכללה אקדמית הדסה ירושלים

המרכז לניהול קריירה
מכללה אקדמית הדסה
חברי ועדת היגוי יקרים,
בחודשים האחרונים שמנו דגש רב במרכז לניהול קריירה על
הכשרת צוות המרכז בנושא מגמות בעולם העבודה החדש :מגמות
חברתיות ומגמות טכנולוגיות ונושא תהליך ייעוץ וניהול קריירה
עדכני והרחבת ארגז הכלים הפרקטיים שלנו כיועצים:
הכרות ודיוק הצעת הערך ,חשיבות של יכולת למידה ,כשירויות
לעולם הדיגיטלי ועוד.
אנו מאחלים שנמשיך בלמידה מתמדת ,צמיחה והתפתחות מקצועית,
שנדע תמיד לפעול באומץ ,עם הרבה אכפתיות ועשייה עדכנית
ומבורכת!

שנה טובה לכם ולבני משפחותיכם
שנה מלאה באושר ,בריאות והצלחה!
צוות המרכז לניהול קריירה

הכשרת סגל – החוג לעיצוב תעשייתי מכליל
ע"ש דן לעיצוב יצירתי למין האנושי
חברת Medtronic

בחודש יוני  2019התקיים מפגש עמיתים עם סגל החוג לעיצוב תעשייתי מכליל.
המפגש התקיים בחברת  Medtronicהממוקמת בהר החוצבים ,שם בוגרת המכללה
רחלי גבריאל עובדת כמעצבת תעשייתית במחלקת .Human Factor and Design
התחלנו בסיור עם מנהל בכיר במחלקת הייצור בו נחשפנו לתהליכי הייצור בחברה
ולמכשור המרכזי באתר החברה בירושלים.
לאחר מכן ביקרנו ב  Usability Labשמדמה חדר בבית החולים ,העלו את מקומו
ותפקידו של מעצב תעשייתי בחברה והאתגרים העומדים לפניו.
חשבנו יחד על שיתופי פעולה ועל פרויקטים משותפים.
לאחר מכן הצגנו את נתוני הבוגרים בפני חברי הסגל ,סיפרנו להם על כלל הפעילויות
במרכז לניהול קריירה וקבענו אסטרטגיות פעולה משותפות.
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יריד התעסוקה 2019
מעל

40

חברות

ומעל

1,000
סטודנטים

לקחו חלק ביריד
התעסוקה

מבין החברות:

"ברצוננו להודות לכם
על המקצועיות בה
נוהל היריד ,על הארגון
והסדר והאווירה
הטובה .ישר כח!"
משרד רואי חשבון
כספי את כספי

"המרכיב האנושי של
הסטודנטים הפתיע
אותי ,הם רציניים
ויודעים מה הם
מחפשים!"
מגן דוד אדום

"הארגון היה למופת,
המיקום של השולחן
היה נוח אווירה של
הצוות הייתה מכילה,
סימפטית ונכונה לעזור.
כחשיפה ראשונה ,אני
מאוד מרוצה"
משרד החינוך

חדש במרכז

הכוון תעסוקתי ותכנית 'בוגר מייעץ'
שמי אריה נויעוז ,סטודנט לתואר ראשון
במדעי המחשב במכללה האקדמית הדסה -
קמפוס שטראוס .עובד בתפקיד מפתח Cloud
בחברת  Mobileyeבירושלים.
"אני מרגיש שלמרכז קריירה יש חלק גדול
בהצלחתי ובהצלחת סטודנטים רבים נוספים
במכללה".
מתחילת התהליך של חיפוש העבודה ,נעזרתי
מקרוב בשירותים המקצועיים ובליווי האישי והחם של המרכז לניהול
קריירה במכללה .הרגשתי היטב את התמיכה והרצון הרב לסייע
בכל הנדרש על מנת להכין אותי לכלל הצמתים שיש לעבור בתהליך
מציאת מקום העבודה המתאים עבורי.

לאורך הדרך קיבלתי ייעוץ והכוונה מעשית בעריכה ובניית קורות
חיים מקצועיים ,הכנה לראיונות עבודה ,יצירת קשר עם מעסיקים
פוטנציאליים ,השתתפות בסדנאות מעשירות בשלל נושאים וכמובן
ליווי אישי וקרוב בכל המסלול.
אחת מגולות הכותרת הייתה ההפניה לסימולציית ראיון אישי עם
בוגרת המכללה אביגיל גרטי .אביגיל הזמינה אותי בשמחה למקום
עבודתה  -חברת אינטל בירושלים ,שם ערכנו הדמיית ראיון מלאה
ובסיומה מתן דגשים והדרכה על הנקודות שבהם אוכל להתמקד
ולהשתפר .המפגש עם אביגיל סייע לי רבות בהתמקדות והבנה רחבה
יותר של הדגשים הנחוצים בראיונות עבודה ,וברכישת הכלים לשם כך.
ברצוני להודות לחגית ,מאיר ואביגיל על כל העזרה הרבה והתמיכה
לאורך הדרך.
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קשרי מעסיקים
מלון קראון פלאזה

מלון ביאזי

כחלק מתהליך ניהול קשרי המעסיקים אצלנו במרכז לניהול קריירה
יצאנו לפגישה עם טליה בנעים ,מנהלת משאבי האנוש במלון קראון
פלאזה.
בהמשך לפגישה זו התקיים סיור במלון עבור סטודנטים בחוג
לניהול ארגוני שירות בהתמחות תיירות ,הסטודנטים הכירו את סוגי
התפקידים השונים במלון ,שמעו מעובדים על תהליך ניהול הקריירה
שלהם והצמיחה מתפקיד לתפקיד ואף הגישו קורות חיים לתכנית
העתודה הניהולית של הרשת.
בנוסף הגיעו נציגים מהמלון ליריד התעסוקה ,הציגו את המלון
והתרשמו מסטודנטים ובוגרים רלוונטיים.

במסגרת תכנית המתמחים פתחנו התמחות חדשה ומיוחדת
לסטודנטים בחוג לניהול ארגוני שירות ,בהתמחות תיירות.
ההתמחות החדשה היא במלון הבוטיק ביאזי.
מימי ,המנהלת המרשימה של המלון ארחה אותנו וסיפרה לנו את
ההיסטוריה העשירה של המלון אשר קרוי על שם אביה.
התרשמנו מהאופי המיוחד של המלון ,מהחדרים המודרניים ואף עלינו
לגג ליהנות מהנוף של הגן הירוק והגגות הקסומים של העיר.
המתמחה שישובץ למלון זה ,יזכה בהתנסות בעל ערך בניהול מלון,
בשיווק ובפיתוח.

קמפוס שטראוס
ערב חשיפה למיזמים חרדים הנמצאים תחת
משרד הכלכלה – מעוף טק בשיתוף רכזי תעסו־
קה בקמפוס שטראוס
בתחילת הערב הציגו יזמים חרדים את המיזמים שלהם ,כל יזם הציג
את עקרונות מיזם וסיפר היכן עומד המיזם מבחינת הפיתוח.
לאחר מכן התקיימו סבבי ראיונות קצרים ,בהם ניתנו הזדמנויות
לסטודנטים/יות ולבוגרים/ות להציג את עצמם ,להגיש קורות חיים
ולבחון אפשרויות שילוב במיזמים כהתמחות או כעבודה בשכר.
להלן פידבקים מהמשתתפים" :זה ממש פתח את הראש ונתן הבנה
לתפקידים קיימים"" ,הזדמנות להכיר את עולם העבודה החדש"
"הניסיון ההתחלתי משמעותי מאוד ,גם אם זו לא משרת החלומות
שלי".

השתתפות של סטודנטים מהחוג למדעי המחשב
בכנס עם עובדי  Facebookבשיתוף קמא-טק
בערב זה ניתנה לסטודנטים הזדמנות לשמוע מעובדים חרדים
בחברת פייסבוק על תכניות התמחות ותהליך גיוס סטודנטים חרדים.
הסטודנטים קיבלו טיפים ורעיונות טובים להשתלבות בעבודה וכן
הזדמנות ליצירת נטוורקינג עם עובדים בתפקידים בכירים.
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קשרי אקדמיה תעשייה:
סיור מובילאיי וחברת BrightSource

סיור Alomone labs

קיימנו סיורים בשתי
חברות היי טק מובילות
בהר החוצבים,
במהלך הסיור התקיים
פאנל שנתן מקום
לסטודנטים מהחוג
למדעי המחשב לשאול
שאלות ולהבין את עולם
העבודה בתחומם.

סטודנטיות שנה ג' בחוג לביוטכנולוגיה בקמפוס החרדי של המכללה,
קמפוס שטראוס השתתפו בסיור בחברת אלומון לאבס ,חברת הסטרט
אפ מתחום הביוטכנולוגיה ליצור נוגדנים וטוקסינים למטרות מחקר.
הסטודנטיות קיבלו הדרכה מפורטת משתי בוגרות המכללה על
העבודה הנעשית בחברה וחשיפה למגוון תפקידים שונים בתחום
לימודיהן.

פעילות וסדנאות קריירה:
מיתוג אישי וכלים לנטוורקינג אפקטיבי למינוף
ההתנסות המקצועית של הסטודנטים בחוג
למדעי המעבדה הרפואית
במהלך השנה האחרונה ליווינו את הסטודנטים למדעי המעבדה
הרפואית עם רצף סדנאות ופגישות שיסייעו ויכינו את הסטודנטים
לקראת השתלבות מוצלחת בעולם העבודה וההתמחות בפרט.
מיתוג אישי מעבדה רפואית
בסדנת המיתוג האישי שהנחה אדם
מקס מחברת  ,Barry Katzהסטודנטים
פיתחו כישורי נטוורקינג מוצלחים,
התנסו בסימולציות רבות ויצאו עם
תחושת ביטחון ומסוגלות לקראת
השתלבות בצוות עבודה עתידי
בהתמחות.
סטוריטלינג מעבדה רפואית
לדעת לספר את הסיפור שלי .למידה על החשיבות בהעברת המסר
– איך אני גורם לאנשים סביבי להקשיב ,איך אני מעביר מסר באופן
מדויק ומעניין.
מנחת הסדנה :גב'
מילה פינקלשטיין

אופק תעסוקתי ופאנל בוגרות לסטודנטיות בביוטכנולוגיה שנה ג'
באופק התעסוקתי שמעו הסטודנטיות
על עקרונות חשובים לקראת יציאה
לשוק העבודה ,כלים לחיפוש עבודה
ותפקידים וחברות הקיימות בתחום
לימודיהן.
לאחר מכן התקיים פאנל בוגרות,
בהשתתפות בוגרות הקמפוס ,שסיפרו היכן הן משולבות היום ואת
הדרך שעשו על מנת להתקבל למקום העבודה .הסטודנטיות גילו
התעניינות רבה וניתנה להן הזדמנות לקבל מענה לשאלותיהן מתוך
השטח.
סדנת מיתוג אישי בהנחיית דקלה לברטובסקי  -לסטודנטיות
בביוטכנולוגיה שנה ב'
מטרת הסדנה הייתה להכין את הסטודנטיות לקראת היציאה
להתנסויות במעבדות חיצוניות.
בסדנה שמעו הסטודנטיות כיצד ניגשים לראיון ,איך להציג את עצמן,
וקיבלו כלים כיצד לצלוח את ההתנסות במעבדה ולדעת למנף אותה
לכיוונים חיוביים.
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תכנית מתמחים 'הדבר הבא'

הצגת התמחות מקצועית במעבדות מחקר ,מדעי
המעבדה הרפואית
מפגש חשיפה עבור
סטודנטים בשנה ב' בחוג
למדעי המעבדה הרפואית.
בוגרות תכנית המתמחים
הציגו בפני הכיתה את
ההתנסות המקצועית שלהן,
הציפו את הקשיים שנתקלו
בהם במהלך ההתנסות,
שיתפו בחוויות מהמעבדות
שבהם התמחו ושיתפו את הסטודנטים בהחלטה האם ימשיכו לתואר
שני ,באילו תחומים ובאלו אקדמיות.
שמי נארימאן חלאילה ,בוגרת מהמכללה
האקדמית הדסה בירושלים בחוג למדעי המעבדה
הרפואית.
"אני רוצה להודות למרכז לניהול קריירה שנתן לי
הזדמנות להתנסות במחקר ולקבל החלטה מכרעת
בחיי להמשיך ללימודי תואר שני".
את התמחותי עשיתי במעבדת ביולוגיה תאית והתפתחותית בקמפוס
גבעת רם של האוניברסיטה העברית .המחקר שהתעסקתי בו התמקד
בפענות המנגנונים המולקולריים באמצעותם חיידקי  EPECמדבקים
תאי אפיתל .ההתמחות נותנת הזדמנות לראות איך סביבת העבודה
שאנו הולכים לעבוד בה מתנהלת ,ההתמחות משמעותית מאוד בכלל
ובפרט למי שמתלבט אם להמשיך תואר שני או לא.
שמי בילא צימן סטודנטית שנה ג' בחוג לניהול
ארגוני שירות בהתמחות משאבי אנוש
את ההתמחות שלי עשיתי בחברת ,Orcam
המובילה בתחום הראייה המלאכותית .חברת
 Orcamפיתחה התקן לראייה ממוחשבת ,שניתן
להרכבה על משקפיים ונועד לסייע ללקויי ראייה ,לעיוורים,
לדיסלקטים ולמי שמתעייף מקריאה.
אני מתחברת לעולם ההיי-טק ורציתי להכיר אותו מקרוב ,קיבלתי
המון כלים והתנסות מעשית.
ההתמחות במחלקת משאבי אנוש של חברה גלובלית ומובילה
בתחומה נתנה לי ראיה רחבה על עולם העסקים ,איך מתרחשים
תהליכים אירגוניים והלכה למעשה איך נראית מחלקת משאבי אנוש
בחברה גלובאלית ומובילה.
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הנביאים  ,37ת.ד ,1114 .ירושלים

ג'וליה חדאד ,סטודנטית שנה ג למדעי ההתנהגות,
מתמחה בתחנת אילן.
במסגרת ההתמחות שלי קיבלתי הדרכה פרטנית
וקבוצתית מפסיכולוגיות ובהתאם לכך אני מעבירה
לילד על ספקטרום האוטיסטי טיפולים שבועיים
בביתו.
בזכות ההתמחות והליווי של הפסיכולוגית ,הבנתי שהיעוד שלי הוא
לעסוק בפסיכולוגיה קלינית וכעת אני לומדת למבחן על מנת להתקבל
לתואר שני .ההתמחות לא רק עזרה לי להבין מה אני רוצה לעשות
אלא גם תעזור לי בהמשך להתקבל לתואר שכן צריך ניסיון בתחום
על מנת להתקבל לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית ועכשיו יש לי את
הניסיון הנדרש.

תכנית המתמחים תשע"ט נתונים:
 60מתמחים במכללה.
 35%מהמתמחים קיבלו הצעות עבודה.
 16%החליטו לקבל את ההצעה ולהישאר בארגונים החונכים.

נתון זה גבוה ביחס לנתון הארצי של התכנית:
 20%מהמתמחים קיבלו הצעות עבודה בעקבות ההתמחות.
 14%בחרו להישאר בארגונים החונכים.

