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לעובדת חודש כסליו נבחרה חברתנו אסנת אדרי.
אסנת בת ( 53במקור מהכרמל בחיפה) נשואה ליוגב אם לאֵ ראל בן ארבע וחצי ולשקד בין
השנתיים ומצפה בחודש הבא לעוד אחד/ת.
אסנת ומשפחתה גרים בשכונת קטמון ובזמנה הפנוי היא אוהבת לבשל ולאכול בחוץ במסעדות
גורמה.
אסנת משתתפת קבועה (גם בחודשי ההיריון המתקדמים) בפעילויות הספורט בבג"ט.
אסנת החלה לעבוד בבג"ט לפני שנה וחצי באגף משאבי אנוש כרכזת גיוס ,רווחה והדרכה לאחר
נסיון בעבודה במכללת הדסה
וחברות כח אדם וכבעלת  MBAב"יעוץ ארגוני" מהאוניברסיטה העברית.
במסגרת תפקידה כרכזת הגיוס היא אחראית על איתור מועמדים לתפקידי המנהלה השונים ,הן
לתקנים חדשים ובעיקר
למילוי המקום לעובדותינו היוצאות לחופשות לידה.
בנושא ההדרכה היא מרכזת את מערך ההשתלמויות וההדרכות בבג"ט ועושה זאת על הצד הטוב
ביותר.
כמו כן ,היא מהוה גורם חשוב בהפעלת מערך הגיבוש והרווחה לעובדי בג"ט .בחודש כסליו היא
דאגה להוציא לפועל את ארוע "קפה דילמה"
שזכה לתגובות נלהבות ולפני כשבוע הפיקה את אירוע חנוכה לעובדים ובני משפחותיהם (בעבודה
משותפת עם חבריה לאגף)
שמקבל תגובות חמות מקרב העובדים על הצלחתו הרבה.
בחודשים האחרונים ,התגייסה אסנת וקיבלה על עצמה קידום  2פרויקטים חשובים – האחד,
שדרש משאבים רבים,
הינו ריכוז ועדכון תוכן לאתר של בג"ט בכל הקשור לעובדים ,תנאי העסקתם וכל הדרוש להם
לשם התמצאות במקום עבודתם בבג"ט.
אסנת לקחה על עצמה לסיים את רובו של הפרויקט עד לאירוע עובדים (קפה דילמה) ולשם כך
עמלה רבות תוך השגת שיתוף פעולה מעובדים רבים בבג"ט.
היא ביצעה את המשימה בהצלחה מרובה ובלוח זמנים קצר .אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולראות
את התוצאות המרשימות.
הפרויקט השני שלקחה על עצמה מעבר לתפקידה השוטף ,הינו שמירה על תקן האיכות של בג"ט
בתחומים הרלוונטיים לכוח אדם,
הכולל סקרי הנהלה בכל המחלקות ומבדקים פנימיים וחיצוניים.
על כל זאת מגיע לה יישר כח גדול! ונאחל לה לידה קלה בעתה ובזמנה ותינוק בריא ומוצלח.
הבהרה  :בחירת עובדת חודש כסלו נעשתה על ידי חברי הועדה האחרים ,ללא מנהלת משאבי אנוש ,בשל מועמדותה של
עובדת מאגף משאבי אנוש .
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