
שלום רב
אנחנו כאן על מנת ללוות אותך בתהליך
חיפוש העבודה והכניסה לעולם התעסוקה

לשם כך הכנו לך מספר הנחיות כך שתהליך החיפוש
וההכנה לראיונות יהיה קצר ברור וקולע, לנוחיותך

שלבים לחיפוש עבודה והכנה לראיון

עדכון פרופיל וקו"ח

     1   הכנת קורות חיים  לבחירתך 3 פורמטים   1    |     2     |     3 - אנגלית 

    2   פתיחת כרטיס אישי ברשת עסקית לינקדאין LinkedIn  כניסה ללינקדאין 
            איך פותחים פרופיל בלינקדאין ?  לחצו כאן  ) או חפשו ביוטיוב (

https://github.com   אליו תעלו פרוייקטים שביצעתם  Github 3   פרופיל    

כלים לחיפוש עבודה

והרחבת מעגל הקשרים וההזדמנויות:

אתרים לחיפוש עבודה לדוגמא    

אתר ירושלמי   |    ג'ובמאסטר    |    מנהלת הר חוצבים   |   אולג'ובס      

  Junior job    |   JOBIZ    |   זיגמונד   |   משרות היי טק ירושלים  

רישום למאגר וצפייה במשרות של מדור השמה  לחצו כאן    

  פתיחת פרופיל + חיפוש משרות דרך קבוצות פייסבוק 
לחצו על שם הקב' לדוגמא וחפשו נוספות דרך חלונית החיפוש  

  jobs for dev   +        לב ג'וב   +           
          +    משרות הייטק שיווק ומכירות ללא ניסיון 

            +    קבוצה למסיימי עבודה – החל ממרץ 2020

 השתתפות בכנסים ואירועים שונים
           +  השתתפות בהאקתונים ) חפשו בגוגל ( 

           +  האקתונים אירועים הרצאות ופעילות במרכז יזמות במרכז אקדמי לב 
Meetups  +           

Geektime כנסים המתפרסמים בקב' בפייסבוק  ובאינטרנט וב  +           

https://www.drushim.co.il/article/157/
https://www.drushim.co.il/article/157/
https://www.tazooz.co.il/
https://www.workrights.co.il/%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A7%D7%95%D7%97
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bPkx72I3qTQ
https://github.com
https://www.alljobs.co.il/
http://www.hotzvim.org.il/jobs/
https://www.jobmaster.co.il/jobs/?q=%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94
https://airtable.com/shrl5EIxGUExC3umi/tblvOwxPcPVcFmwxt?blocks=hide
https://www.facebook.com/groups/JuniorJobs/
https://jobiz.gov.il/jobs
https://airtable.com/shrl5EIxGUExC3umi/tblvOwxPcPVcFmwxt?blocks=hide
http://zigmond.co.il/he/portal/jobs/FindAJob/
https://jctjobs.redmatch.com/Job-Search/Basic.aspx?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://www.facebook.com/groups/DevJobsJLM/
https://www.facebook.com/groups/DevJobsJLM/
https://www.facebook.com/groups/1402069413245441/
https://www.facebook.com/groups/hitechjobsisrael/about/
https://www.facebook.com/groups/233110234494881/
https://www.facebook.com/groups/233110234494881/
https://levtech.jct.ac.il/
https://www.meetup.com/topics/israel/
https://geeklist.geektime.co.il/index_events.php
https://geeklist.geektime.co.il/index_events.php


חיזוק המיומנות והכישורים המקצועיים שלכם

דרך כלים זמינים להכשרה מקצועית: 

     ⏯    קורסים און ליין  
             )חפשו באינטרנט ובקשו המלצות מחברים ודרך הפייסבוק והלינקדאין(

           לדוגמא אתרים מוכרים:
Udemy  +        

Coursera  +        

        
      ��    ולבסוף, כלים להכנה לראיון עבודה

        +  קישור ל פורום שאלות מקצועיות
        +  קישור ל "התקבלתי"- בתשלום. 

        +  קישור ל סדרת הכנה לשוק העבודה
         +  קובץ שאלות הכנה

         +  שאלות נפוצות בראיון עבודה

       ��   סרטונים מומלצים – הכנה כללית
        סדרת הסרטונים  LEV JOB  ביוטיוב :

       1   אסטרטגיה נכונה 

         2   שאלות קשות    

          3   מיתוג אישי   

          4   קו"ח   

          5   ראיון עבודה  

          6   חיפוש עבודה  

          7   הכנה למרכז הערכה  

בנוסף לחיפוש עבודה מומלץ במקביל לפעול ל:

https://www.udemy.com/?utm_source=adwords-brand&utm_medium=udemyads&utm_campaign=NEW-AW-PROS-Branded-Search-World-EN-ENG_._ci__._sl_ENG_._vi__._sd_All_._la_EN_._&tabei=7&utm_term=_._ag_48933380294_._ad_239097867570_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-310556426868_._li_1007985_._pd__._&gclid=Cj0KCQiAv_HSBRCkARIsAGaSsrANYDmfA390NxLUkGls_wD4QSWn8Q1njfc-SggnnShVzx7zzKDZQIUaAkYEEALw_wcB
https://www.udemy.com/?utm_source=adwords-brand&utm_medium=udemyads&utm_campaign=NEW-AW-PROS-Branded-Search-World-EN-ENG_._ci__._sl_ENG_._vi__._sd_All_._la_EN_._&tabei=7&utm_term=_._ag_48933380294_._ad_239097867570_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-310556426868_._li_1007985_._pd__._&gclid=Cj0KCQiAv_HSBRCkARIsAGaSsrANYDmfA390NxLUkGls_wD4QSWn8Q1njfc-SggnnShVzx7zzKDZQIUaAkYEEALw_wcB
https://www.coursera.org/
http://www.theworker.co.il/company/interviews/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%9C/Intel
http://www.hitkabalti.co.il/default4.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=w4HuNjDbg0U&t=2s
http://www.jct.ac.il/he/%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://b.log-on.com/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8/
https://www.youtube.com/watch?v=KCO9FhDfs2Y&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=8ftR7KAt1cE
https://www.youtube.com/watch?v=D4fhO4xRB3Q
https://www.youtube.com/watch?v=XkYQlt2dAk0&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=UMBvaONKpvc
https://www.youtube.com/watch?v=U6-zFtZnKcs
https://www.youtube.com/watch?v=V9QN4fUZcxo


בהצלחה!
 המרכז לפיתוח קריירה במרכז האקדמי לב

LeetCODE

באתר אפשר לחזור על כל
החומר ולעשות תרגילים InterviewBIT

תרגול עם פידבק על הקוד Codility

ספר מומלץ  Cracking The Coding
Interview

מידע על ראיונות שאלות וחברות GlassDoor

מידע על ראיונות ושאלות וחברות TheWorker

תרגול Data Structurs

אתר בו אפשר להתראיין אנונימית
דרך המחשב עם מראיינים אמיתיים
באנגלית. לנרשמים כתושבי ארה"ב.

Interviewing

אימון כתיבת קוד והכנה לראיונות Hackerrank

 Elements of
programming

Facebook Engineering

 How to Crush Your Coding
Interview-  Facebook

 How to Crush Your
  Coding Interview -
Facebook

דוגמא איך לספר על 
הפרוייקט גמר שלך

FB Israel projects
and grads stories

הכנה לראיונות עבודה )תוכנה( |  טכני

אתרים מומלצים לתרגול שאלות קוד + ראיונות 

מידע על ראיונות וחברות ספציפיות

הערות והסברשם האתר

https://leetcode.com/
https://www.interviewbit.com/practice/
https://www.codility.com/
https://www.ebay.com/itm/Cracking-The-Coding-Interview-Book-6th-Edition-Programming-Questions-Solutions/143424515478?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3Da3ba6b09aea840a198924d6702912fe8%26pid%3D100623%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D333320429078%26itm%3D143424515478%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1
https://www.ebay.com/itm/Cracking-The-Coding-Interview-Book-6th-Edition-Programming-Questions-Solutions/143424515478?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3Da3ba6b09aea840a198924d6702912fe8%26pid%3D100623%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D333320429078%26itm%3D143424515478%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1
https://www.ebay.com/itm/Cracking-The-Coding-Interview-Book-6th-Edition-Programming-Questions-Solutions/143424515478?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3Da3ba6b09aea840a198924d6702912fe8%26pid%3D100623%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D333320429078%26itm%3D143424515478%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1
https://www.glassdoor.com/Interview/index.htm
http://www.theworker.co.il/
https://www.geeksforgeeks.org/data-structures/
http://interviewing.io/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hackerrank.com%2F&h=AT1fK5pPERoGvB2Qfi20HsHEDnGxmN5KruxWfVv72fqm0B2OyGKkX9aNSyxZqZrz_6owBwMFbV01LgrdZe3xlP-S2t70eRzuU5bsBmKGxmqgTPWspWDdAh64tD1VrJERTwvvphkfJWnfYUDtdVaR4bDjdwU
http://elementsofprogramminginterviews.com/sample/
http://elementsofprogramminginterviews.com/sample/
http://elementsofprogramminginterviews.com/sample/
https://www.facebook.com/video.php?v=10152735777427200
https://www.facebook.com/video.php?v=10152735777427200
https://www.facebook.com/video.php?v=10152735777427200
https://www.facebook.com/video.php?v=10152735777427200
https://www.facebook.com/video.php?v=10152735777427200
https://www.facebook.com/video.php?v=10152735777427200
https://www.facebook.com/careers/life/from-student-to-employee
https://www.facebook.com/careers/life/from-student-to-employee
https://www.facebook.com/careers/life/from-student-to-employee

