Job Extreme
כיצד מתקבלים למשרות המבוקשות ביותר

ארבע שאלות המפתח של המעסיק

מה אתה מביא איתך לעבודת הצוות?
היכולות שלך בעבודת צוות

למה אתה רוצה את המשרה הזו? הסיפור שלך
הסיפור הגולמי
שמי רינת ,למדתי בתיכון בגרות מלאה
ותעודה טכנולוגית .אחר כך עשיתי תעודת
הנדסאי ועבדתי בצבא כולל קבע .הייתי
טכנאית בבסיס חיל קשר ועבדתי על מערכות
מיקרוגל מתקדמות כולל אחזקת ציוד בדרגים
שונים ,חשמל ,אחזקת מחשבים ורשתות
מקומיות ,הדרכתי בתחומים מקצועיים,
שולטת היטב ביישומי מחשב ,אני אחראית
ובעלת מוטיבציה גבוהה ,יכולת למידה עצמית
ויחסי אנוש מעולים וכיום לומדת הנדסת
חשמל שנה ד'.

הסיפור המעובד
מאז ומעולם הייתי 'ילדה טכנולוגית',
פירקתי והרכבתי מכשירים .רציתי
לבחון מהו התחום המעניין אותי ביותר
בעולם הטכני ולכן התחלתי בתעודת
הנדסאי ,שהובילה לניסיון של שבע
שנים כהנדסאית בצבא ,בהן נחשפתי
לציוד חשמל ותקשורת מתקדם כולל
פיתוח ובניית צב"דים ותיקון כרטיסים.
נוכחתי שאני אוהבת במיוחד את תחום
המתח הגבוה ושהתפקידים
המתאימים לי הם תפקידי תכנון.

למה אתה רוצה את המשרה הזו? המניע שלך
(כיצד המשרה פוגשת את הצרכים והרצונות שלך)

בתחילת הקריירה שלי כמהנדסת הכי חשוב לי להיות חלק
מארגון הפועל בגישה של איכות ומצוינות .מהדברים שקראתי
ושמעתי התרשמתי שהארגון שלכם תואם את הערכים שלי,
ואוכל לתרום בו רבות בתחום העניין המרכזי שלי .אני ערה
לשעות העבודה המאומצות ,שקלתי את זה וזה לא קריטי
בשבילי .לפעמים אני גם אוהבת להכנס ל'-טראנס עבודה' עד
שאני מסיימת משימה בהצלחה .מכל הסיבות האלה קיבלתי
החלטה להגיש את מועמדותי לתפקיד.

למה אתה תצטיין במשרה הזו? גורמי
ההתאמה שלך  -כיצד תענה על הקריטריונים
 .1סטנדרט גבוה – עבודה ברמה!

 .2יצירתיות – הברקות ,פתרונות יצירתיים
לסטודיו מוביל דרוש/ה מעצב/ת
פנים ,איכותי/ת,יצירתי/ת ועדיפות
לבעל/ת ניסיון- .עבודה במשרה
מלאה בלבד (ללא ימי ו')- .נכונות
לעבודה עם צוות מקצועי- .
עדיפות לניסיון במכירות .תנאים
טובים למתאימ/ה.

 .3עבודת צוות – יכולת לתקשר ,להסתדר
טוב עם אנשים שונים ,להקשיב ,להשפיע.
 .4יכולת מכירתית – יכולת לקדם מכירה
בפגישה עם לקוחות פוט'.

למה אתה תצטיין במשרה הזו? גורמי
ההתאמה שלך  -כיצד תענה על הקריטריונים
 .1סטנדרט גבוה – עבודה ברמה!
 .2יצירתיות – הברקות ,פתרונות יצירתיים
 .3עבודת צוות – יכולת לתקשר ,להסתדר
טוב עם אנשים שונים ,להקשיב ,להשפיע.

•
•

בפגישה עם לקוחות פוט'.

•

 .4יכולת מכירתית – יכולת לקדם מכירה

•
•

עיצוב מוקפד של הקו"ח.
השקעה יתרה במכתב מקדים ,שפה
מוקפדת.
הכנסת כל רמז למצוינות לקורות
החיים (תחביבים :ספורט' ,שיחקתי
בנבחרת הכדורסל של מחוז הדרום')
לבוש מוקפד לראיון.
הגשה מושקעת במיוחד של תיק
עבודות בראיון.

למה אתה תצטיין במשרה הזו? גורמי
ההתאמה שלך  -כיצד תענה על הקריטריונים
 .1סטנדרט גבוה – עבודה ברמה!
 .2יצירתיות – הברקות ,פתרונות יצירתיים
 .3עבודת צוות – יכולת לתקשר ,להסתדר
טוב עם אנשים שונים ,להקשיב ,להשפיע.
 .4יכולת מכירתית – יכולת לקדם מכירה
בפגישה עם לקוחות פוט'.

•
•

•
•
•

עיצוב מקורי של הקו"ח.
שימוש בשפה מיוחדת והפגנה של
יכולת ביטוי מיוחדת בקו"ח.
הכנסת כל רמז לעשייה מקורית
ולנטיות אמנותיות בקורות החיים.
לבוש לא מרובע לראיון (לא להגזים!)
הבלטה של עבודות שיש בהן מקוריות
ופתרון בעיות יצירתי בתיק העבודות.

למה אתה תצטיין במשרה הזו? גורמי
ההתאמה שלך  -כיצד תענה על הקריטריונים
 .1סטנדרט גבוה – עבודה ברמה!
 .2יצירתיות – הברקות ,פתרונות יצירתיים
 .3עבודת צוות – יכולת לתקשר ,להסתדר
טוב עם אנשים שונים ,להקשיב ,להשפיע.
 .4יכולת מכירתית – יכולת לקדם מכירה
בפגישה עם לקוחות פוט'.

• להבליט ולפרט בקו"ח לגבי מקומות
בהם עבדתי בצוות ,ואימפקט
שהשגתי ,גם אם אין להם כל קשר
לעבודת עיצוב.
• לרמוז דרך המכתב המקדים שאני
שחקן צוות' :מנוסה בעבודות
שדרשו עבודה בצוותים מגוונים'.
• להיות תקשורתי במקום העבודה
עצמו – לחייך ולהציג את עצמי לכל
מי שאני פוגש לפני ואחרי הראיון.

למה אתה תצטיין במשרה הזו? גורמי
ההתאמה שלך  -כיצד תענה על הקריטריונים
 .1סטנדרט גבוה – עבודה ברמה!
 .2יצירתיות – הברקות ,פתרונות יצירתיים
 .3עבודת צוות – יכולת לתקשר ,להסתדר
טוב עם אנשים שונים ,להקשיב ,להשפיע.
 .4יכולת מכירתית – יכולת לקדם מכירה
בפגישה עם לקוחות פוט'.

• לא להצטנע במכתב ובקורות החיים,
להישמע מכירתי אך בצורה עניינית.
• להדגיש כל דבר שביצעתי שדרש
ייצוגיות ,כושר שכנוע ,עבודה עם
קהל לא פשוט ,עמידה בלחץ,
אנרגיה ויוזמה :פעילות במועצת
התלמידים ,אירוח משלחות בקיבוץ,
עבודה בצוות בידור ,מלצרות וכו'.

מה אתה מביא איתך לעבודת הצוות? היכולות שלך
בעבודת צוות

רכז /ת לוגיסטי לתפעול
מרכז :נמל תעופה ,שוהם
לחברה גדולה ומובילה בתחום ההפצה דרוש /ה מפעיל/ת מערכת
לניהול לוגיסטי .תיפעול שוטף של מערכת  SAPמהיבטים של
ניהול תקין של כל התהליכים ,משימות ,משאבים ותשתיות.מתן
המלצות לאופטימיזציה של המערכת.נכונות לשעות נוספות –
חובה!
דרישות :תואר ראשון (עדיפות ללוגיסטיקה/הנדסת תעו``נ) –
חובה .מועמד /ת ללא ניסיון בתחום ואשר מעוניין/ת ``לצמוח``
בתחום הלוגיסטיקה .אחריות ,נכונות לעבודה תחת לחץ.
ניסיון במערכות  SAP-יתרון.

"התפקיד דרש כושר
ריכוז גבוה ,תושיה
ויצירתיות בטיפול שוטף
בתקלות ועבודה מול
ממשקים שונים בארגון".
•במהלך השירות קודמתי
לשרת במפקדת הפלוגה
בנוסף לתפקידי המבצעי
כלוחם ,וסייעתי למפקדים
הבכירים בניהול לוגיסטי.

למה לקחת דווקא אותך? הבידול שלך ביחס
למועמדים אחרים לאותה משרה
•
•
•
•

"סיום שנה א' בהצטיינות (בתוך  6%הציונים הגבוהים במחזור)"
"חובב עיצוב מגיל צעיר ,מנוי על מגזינים לעיצוב ומעודכן
בטרנדים העולמיים"
"יש לי היכרות עם הנושא של פיתוח למידה בארגונים מהצד של
הלקוח ,מעבודתי כקצינת חינוך בפיקוד דרום מול מפתחי
למידה".
"אני מצטיין בללמוד דברים חדשים וקשים .הגעתי לארץ בגיל 22
בלי מילה בעברית ותוך שנתיים כבר התחלתי ללמוד הנדסת
תוכנה".

