בוגרי קרן חנן עינור היקרים,
מחפשים עבודה?
רוצים לעבור לתפקיד שיתאים למידותיכם ,אבל דוחים את הקץ להגיש מועמדות?
מוכנים לעשות את הצעד ,אבל חוששים לקראת המבחנים?
כידוע לכולנו ,היום כדי לעבוד במקום עבודה מספק ,עלינו "לעבוד" קודם כל בחיפוש העבודה,
ולרוב "לעבוד" קשה עוד יותר כדי להתקבל אליה .המיונים במקומות עבודה רבים הופכים ליותר
ויותר מאתגרים ,מורכבים ממספר שלבים ומבחנים ,כשבמקביל מתמיינים עוד רבים על אותה
המשרה בדיוק.

אז איך אני אוכל לעזור לכם?
שמי שרון צלניק ,יועצת קריירה ועוסקת בליווי והכנה לקראת מבחני קבלה
לעבודה .בעלת ניסיון רב בתחום ובעבודה עם קהל מכל קצוות הארץ ,בדגש
על יוצאי אתיופיה.
אני רואה ושומעת מדי יום איך אנשים שמתכוננים מראש למבחני הקבלה
(כמו למבחנים אחרים בחיים) מדווחים על-
 oהפחתה בתחושת הלחץ ביום המבחנים
 oשיפור בתחושת הביטחון והמסוגלות העצמית
 oהגעה למבחנים עם יתרון יחסי על פני אחרים
 oובעיקר -תחושה שהצליחו לבטא טוב יותר את מי
שהם ,באופן שהכי מדויק למשרה אליה התמיינו

ועכשיו -ענו על השאלה הבאה:
האם תהיו מעוניינים לעבוד בעתיד הקרוב/רחוק בגופים כמו:
 oמשרדים ממשלתיים  -משרד הפנים ,משפטים ,כלכלה ,רווחה ועוד
 oחברות ציבוריות
 oעיריות
 oמשרד הביטחון ,צה"ל ,אלביט
 oגופים פרטיים כגון סלקום YES ,ועוד

אם התשובה לאחת או יותר מהאפשרויות היא "כן" -ממליצה לכם לעבור לדף הבא 😊

הידעתם  -על מנת להתקבל לאחד או יותר ממקומות העבודה הכתובים ברשימה,
יש לעבור "מרכז הערכה" הכולל מספר מבחני קבלה ,ביניהם:
.1
.2
.3
.4

ראיון עבודה
דינמיקה קבוצתית -מספר משימות בקבוצה
מבחני אישיות -מילוי שאלונים ומבחנים כגון -מבחני אמינות ,השלמת משפטים ,תיאורי
תמונות ועוד רבים אחרים
מבחנים קוגניטיביים ממוחשבים -מבחנים פסיכוטכניים במגוון נושאים ,כגון -מבחנים
מילוליים ,כמותיים/מתמטיים ,חשיבה מרחבית ועוד.

אז מה אני מציעה לכם-
תהליך ליווי שמורכב מ 4-שלבים (וכולל הכנה לכל המבחנים הכתובים מעלה)-
.1
.2
.3
.4

מפגש אישי ראשון ,כשעתיים
מפגש אישי שני ,כשעתיים
"מפגש וירטואלי" ראשון (שיחת טלפון/וידאו) ,כשעה
"מפגש וירטואלי" שני (שיחת טלפון/וידאו) ,כשעה

בין המפגשים יינתנו תרגילים ,ביניהם יחולקו לתרגול:
 oחוברת מבחני אישיות
 oחוברת מבחנים פסיכוטכניים  +חוברת פתרונות
התהליך של  4השלבים נועד לאפשר לכם למידה מתמשכת -כך תוכלו להכיר כמה שיותר סוגי
מבחנים ומשימות ,לתרגל פעם אחר פעם ובהחלט להשתפר ולראות תוצאות.

שימו לב -התנאי היחידי עבורכם הוא להגיע במלוא הרצינות והאחריות לתהליך!
רק כך תתאפשר עבודה והתקדמות אמיתית.

וכל זאת -בעלות מסובסדת עבור בוגרי קרן חנן עינור בלבד!

משהו ממה שכתוב דיבר אליכם? אני מזמינה אתכם/ן לכתוב לי ,להתקשר ולשמוע
פרטים נוספיםSharon.career4u@gmail.com / 052-3651298 -

מחכה לכם 😊 שרון צלניק

