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 16.6.2020יריד תעסוקה דיגיטלי 

 האקדמי לבהמרכז  

 

 מה כולל היריד הדיגיטלי?

 היריד כולל את האפשרויות הבאות לבחירתכם:

  מועמדים שיתעניינו במשרות שלכם פרטי קבלת 

 15  כלל המועמדיםלוידיאו ובשל החברה דק' חשיפה 

  שיתעניינו בחברה שלכם ותשובות והכרות עם מועמדיםחדר וירטואלי לשאלות 

  דרך המערכתאפשרות לתאם ראיונות אישיים עם מועמדים נבחרים 

 

 איך זה עובד?

  בלחיצה כאן –נרשמים ליריד 

  מקבלים מאתנו במייל אישור השתתפות 

  לאחר אישור החברה. בקישור שיישלח אליכם ממלאים את פרטי החברה והמשרות הפתוחות 

 מעוניינות מתאמים איתנו את מועד ופרטי הרצאת הוידיאו שלכם לחברות 

 להרצאהיוצאים לדרך! אנחנו מעלים את הפרטים שלכם למערכת והמועמדים נרשמים למשרות ו 

 לזמנם לראיון וידיאו ואפשרות  – תקשורת ישירה מול מועמדים מרגע הגשת המועמדות/כניסה להרצאה

 דרך המערכת.

 

 היריד?מה הלו"ז לקראת 

  31.5יש להזין את נתוני החברה והמשרות למערכת עד ה. 

 םרלוונטיילסמן מועמדים כך שניתן יהיה  - 9.6החל מה ולמעסיקים  המערכת תהיה פתוחה למועמדים 

 ונות לייב עם מועמדים לפני היריד.ראילתאם ו

  להכרות עם החברה של שעה ית ניתן לתאם הרצאה מקצוע 9.6-15.6שבוע לפני היריד 

 כחלק משבוע קריירה. - שנארגן עבורכם רוע נפרדיבא

 

 של מפגשי הלייב עם המועמדים והחברותיום  – 16.6היריד יתקיים ב 

  דק' לחברות המעוניינות 15יתקיימו הרצאות חשיפה קצרות של  13:00 – 9:00בין השעות 

  וידיאו עם המועמדים בחדר זום פרטי שיפתח לכם ניתן לקיים מפגשי 18:00 – 9:00בין השעות 

  שתתאמו איתם ראיונות אישיים עם מועמדים יתקיימו  18:00 – 9:00בין השעות 
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 ד?אילו מועמדים יהיו בירי

 שנות ניסיון! 5והשנה הרבה בוגרים עם עד כ  ,סטודנטים, בוגרים טריים

 במקצועות הבאים: 

 חשבונאות ומערכות מידע 

 מנהל עסקים 

 הנדסת תוכנה ומדעי המחשב 

 הנדסת אלקטרוניקה וחשמל 

 הנדסת תעשייה וניהול 

 הנדסת אלקטרואופטיקה 

 

 כמה זה עולה?

 היריד ללא עלות כספית מצדכם

 באישור השתתפות מאתנו לאחר בדיקה של תחום עיסוק ורלוונטיות החברהאך יש צורך 

 31.5וכן שיתוף פעולה מצדכם למלא ולתאם מולנו את כל הפרטים עד ה 

 

 לפרטים נוספים:

 מרכז קריירה 

02-6751061 

asama@jct.ac.ilH 
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