עמותת  50פלוס-מינוס
קובץ פורמטי עזר לתעסוקה
 .1מענה מומלץ לשאלה "ספר לי על עצמך".
" .3נאום המעלית".
 .4קורות חיים  -מכתב נלווה למעסיק ,פורמט מומלץ לכתיבת קורות חיים,
קורות חיים כרונולוגיים/פונקציונליים.
 .5תכנית פעולה אישית – חמ"ת (חזון-מטרות – תכנית) ,לוח זמנים שבועי,
תכנית יעדים אישית ,פורמט בקרה על פניות.
 .6נטוורקינג – מיפוי מעגלי הכרויות +פורמט בקרה ומעקב.
 .7פניה יזומה למעסיקים – פורמט בקרה ומעקב על פניות למעסיקים.
 .8שאלות אופייניות לראיון עבודה  +איך נכון לענות על השאלה" :מהי
נקודת התורפה שלך?"
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כיצד להשיב נכון על השאלה "ספר לי על עצמך" –
מודל  6הנקודות להצגה עצמית נכונה בראיונות עבודה
 פורמט מומלץ
 .1פרטים אישיים :נעים מאוד ,שמי ________ ,גר/ה ב____________.
 .2השכלה :יש לי תואר ב /יש לי הכשרה בתחום ה._________ -
 .3ניסיון תעסוקתי :יש לי ניסיון של למעלה מ X -שנים ב ( _________-ניסיון רלוונטי בלבד).
 .4תפקיד אחרון :בתפקידי האחרון /בשנים האחרונות אני ___________

( 2-3דברים

שעשיתם שדומים או רלוונטיים לתיאור התפקיד במודעת הדרושים).
 .5התאמה לתפקיד/מוטיבציה :למה אני מעוניין בתפקיד או בארגון? (מה מעניין אותך במודעה
שבעקבותיו פנית לפרסום ,חשוב שזה יהיה עניין בתפקיד הנוכחי ולא בדברים כמו "קידום").
 .6עוצמה/ערך מוסף/בידול :מה הערך המוסף שאני מביא לתפקיד? מה המיוחד בי לתפקיד? אני
הפתרון ל"בעיה" שלך!!!
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 דוגמא לתשובה מוכנה על פי מודל  6הנקודות
 .1נעים מאוד ,שמי נורית ,גרה בתל אביב.
 .2יש לי תואר בכלכלה עם התמחות במימון ואני בעלת רישיון ייעוץ השקעות.
 .3עם ניסיון של למעלה מ 10-שנים בניהול ובקרת תקציבים.
 .4בשנים האחרונות אני עובדת ככלכלנית בחברת הייטק ובמסגרת התפקיד ניהלתי תקציבים
של למעלה מ 10-מיליון ש"ח ,ויש לי שליטה מעולה באקסל ,שבלעדיה לא הייתי מסוגלת
לבנות קריטריונים טכנו – כלכליים מורכבים.
 .5כשראיתי את הפרסום שלכם זו היתה הזדמנות שלא יכולתי לפספס .החברה שלכם הינה
חברה משמעותית בעלת היקף תקציבים גדול ומערכות מורכבות המהווים אתגר ועניין רב
עבורי,
 .6ואני מאמינה שהיכולת שלי בין היתר לניתוח נתונים ושיטתיות יתרמו לביצוע התפקיד.
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"נאום המעלית"
 רקע כללי:
נאום מעלית (באנגלית ) Elevator Speech:הוא סיכום קצר שמטרתו להגדיר בפשטות ובמהירות
אדם ,מקצוע ,מוצר ,שירות ,ארגון או אירוע ואת הערך אותו מציע.
המונח משקף את הרעיון שיש להעביר את הסיכום במשך זמן נסיעה במעלית ,המוערך בשלושים
שניות עד שתי דקות.
המונח נגזר מתרחיש של פגישה מקרית עם אישיות חשובה במעלית.
אם השיחה בתוך המעלית בפרק זמן זה מעניינת ומציעה ערך מוסף ,היא עשויה להמשך גם לאחר
היציאה מהמעלית ,להסתיים בהחלפת כרטיס ביקור או בקביעת פגישה עתידית.
בתחום התעסוקה המונח מייצג מפגש אקראי/מתוכנן לרתימת בעלי תפקידים לסייע למחפש/ת
העבודה בהגעה להזדמנויות תעסוקתיות מתאימות ורלוונטיות.
 פורמט מומלץ:
 .1מידע כללי
שמי______ ,בעל/ת ניסיון תעסוקתי של  Xשנים בתחומי ה_________ ,בתפקיד האחרון/בשנים
האחרונות אני עובד ב______________ ,בהשכלתי אני _________________.
 .2סיפור הצלחה מקצועי/מיוחד שהיית מעורב בו?
במקום עבודתי
פיתחתי/יזמתי/שיפרתי/הבאתי______________________.
 .3במה אני טוב?
אני טוב/מתמחה
ב_______________________________________.
 .4מה אני רוצה לעשות/מחפש/ת עבודה בתחום התעסוקה/הקריירה?
מחפש/ת את האתגר המקצועי הבא שלי בתחום ה_________________.
 .5הזמנה לפעולה!!
א.

אפשרות  - 1לאור ניסיוני המגוון ,ביכולתי לתרום לחברתך בתחומי ה._________________-

ב.

אפשרות  - 2אשמח להיפגש איתך ולהרחיב יותר על יכולותיי ומיומנותי.
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פורמט מומלץ למכתב מקדים/נלווה לקורות חיים
שלום רב!
שמי _________ והנני בעל/ת ניסיון עשיר מאוד בתחום ה____________________________.
כמו כן בעל/ת השכלה/בוגר/ת קורס/ים בתחום ה___________________________________.
בתפקידי כ_________________ ,הובלתי/פיתחתי/יזמתי ___________________________,
אשר הובילו לחסכון/גידול בהכנסות/שיפור בתפוקות ______________ של כ-
__________________  / ₪הביאו ערך רב למעסיק/לבעלים.
הנני בעל/ת מיומנויות אישיות ובין אישיות גבוהות ,בעיקר בתחום ה____________________ .כמו כן
בעל/ת יכולת ב___________________________________________________________.
אני בטוח/ה כי הידע והניסיון המקצועי שרכשתי עד כה יהוו ערך רב עבורכם.
אפשרות  – 1מציע/ה את מועמדותי לתפקיד _______________________(למשרה קיימת).
אפשרות  - 2אשמח להיפגש על מנת לבחון במשותף את התאמתי למשרה/תפקיד מאתגר בחברתכם
(למשרה שלא קיימת).
רצ"ב קורות חיי.
במידת הצורך אוכל להעביר פרטי ממליצים אשר יוכלו להעיד על יכולותיי וניסיוני.
בברכה,
שם פרטי  +שם משפחה
מספר פלאפון___________________ -
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פורמט מומלץ למסמך קורות חיים

שם פרטי  +שם משפחה -

מקצוע ראשי בו מחפש משרה

טלפון ,פלאפון ,כתובת מייל  -עיר מגורים -
תמצית:





הצגת הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת בתמצית.
הצגת ההשכלה של המועמד/ת בתמצית.
הצגת עיקרי ערכים מוספים ומיומנויות אישיות ובין אישיות של המועמד/ת.
במידת הצורך הצגת משהוא מיוחד נוסף לגבי המועמד/ת (למשל דובר  3שפות זרות ברמה גבוהה –
אנגלית ,ספרדית וצרפתית).
(פרוט הניסיון התעסוקתי – מהסוף להתחלה)

ניסיון תעסוקתי:








משנה – שנה – שם התפקיד ,שם המעסיק ,עיר העסקה (כאשר לא בישראל) -
 תחום אחריות בתפקיד.
 תחום אחריות בתפקיד.
 תחום אחריות בתפקיד.
 ציון ייחודי – הישג משמעותי בתפקיד (הצטיינות ,חדשנות ,הצעות ייעול ,חסכון כספי למעסיק ,צמצום
לוחות זמנים בפרויקט ,בדגש על דוגמאות מספריות).
משנה – שנה – שם התפקיד ,שם המעסיק ,עיר העסקה (כאשר לא בישראל) -
 תחום אחריות בתפקיד.
 תחום אחריות בתפקיד.
 תחום אחריות בתפקיד.
 ציון ייחודי – הישג משמעותי בתפקיד (הצטיינות ,חדשנות ,הצעות ייעול ,חסכון כספי למעסיק ,צמצום
לוחות זמנים בפרויקט ,בדגש על דוגמאות מספריות).
משנה – שנה – שם התפקיד ,שם המעסיק ,עיר העסקה ,ארץ העסקה (כאשר לא בישראל) -
 תחום אחריות בתפקיד.
 תחום אחריות בתפקיד.
 ציון ייחודי – הישג משמעותי בתפקיד (הצטיינות ,חדשנות ,הצעות ייעול ,חסכון כספי למעסיק ,צמצום
לוחות זמנים בפרויקט ,בדגש על דוגמאות מספריות).
משנה – שנה – שם התפקיד ,שם המעסיק ,עיר העסקה (כאשר לא בישראל) -
 תחום אחריות בתפקיד.
 תחום אחריות בתפקיד.

השכלה:

(פרוט התארים והקורסים – מהסוף להתחלה)
(ראשון/שני/שלישי) – שם התואר ,שם האוניברסיטה בו למד/ה ,מיקומה.
(ראשון/שני/שלישי) – שם התואר ,שם האוניברסיטה בו למד/ה ,מיקומה.

שנת סיום התואר  -איזה תואר
שנת סיום התואר  -איזה תואר
קורסים והשתלמויות מקצועיות -
 שנת סיום הקורס  -שם הקורס ,שם בית הספר/מכללה בו למד/ה ,מיקומה.
 שנת סיום הקורס  -שם הקורס ,שם בית הספר/מכללה בו למד/ה ,מיקומה.

שרות צבאי:
 לפרט את התפקיד/ים ,דרגת סיום שרות ,ללא ציון השנים.

שפות:
 השפה – רמת השליטה בה – שפת אם ,טובה מאוד ,טובה ,בינונית ,שפה נוספת – רמת השליטה בה –
שפת אם ,טובה מאוד ,טובה ,בינונית.

מחשב:
 רמת השליטה ביישומי OFFICE
ממליצים ימסרו על פי דרישה
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(במידה ויש מיומנויות נוספות בתחום תוכנות המחשב יש להוסיף).
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קורות חיים כרונולוגים/פונקציונאלים
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תכנית פעולה אישית לחיפוש עבודה
 .1חמ"ת – חזון – מטרה  -תכנית פעולה:

תמונת עתיד מיטבית רצויה בתחום התעסוקה
דוגמא :אני מעוניין להשתלב בעבודה ,מתאימה ויציבה,
בתחום המומחיות המקצועית שלי
תרגום של החזון התעסוקתי לתכלית מעשית שאנו מעוניינים
להשיגה ,תוך הגדרת מדדים.
דוגמא :אני מעוניין למצוא עבודה בתחום העיסוק שלי בטווח של
עד  6חודשים ,במרחק של עד  60ק"מ ממקום מגורי וברמת שכר
דומה למשרתי הקודמת.

תרגום של הגדרת המטרה לסעיפי ביצוע אופרטיביים ומדידים:


אבחון מקצועי-תעסוקתי ("מה אני רוצה/מתאים לי כשאהיה
גדול?).



הערכות ליציאה לעבודה (סידור לילדים ,תחבורה).



עדכון מקצועי חסר  -הכשרה מקצועית/לימודים –
השלמה/הסבה מקצועית (עד שנה).



מקורות להזדמנויות תעסוקתיות (מקורות גלויים ,פניה יזומה
למעסיקים ,נטוורקינג).



התאמת קורות חיים לתחומי החיפוש הרלוונטיים.



הכנה לראיונות עבודה ו/או למרכזי הערכה.



חיזוק מיומנויות מחשוב/טכנולוגיה/זום.



נקודות נוספות???....................................

 .2תכנית שבועית להשקעת זמן נטו בחיפוש עבודה
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 .3פורמט תכנית יעדים אישיים (שבועי/חודשי/רב חודשי):

יעדי הביצוע יקבעו על פי רמת הביקוש (משרות) והיצע (המועמדים)  +אטרקטיביות המועמד/ת למעסיק ולתפקיד (תלוי מידת התחרות,
ניסיון תעסוקתי ,השכלה ,אישיות ,מוטיבציה ועוד)  -ככל שרמת הביקוש למועמד/ת נמוכה בשוק יידרש להגדיל את יעדי הפניות.

 .4טבלת מעקב אחר סטטוס הפניות שלי:

איש קשר בארגון
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מייל

טלפון

שם ב HR

מייל HR

שלחתי הודעה
בלינקדאין?

תאריך שליחת
למי שלחתי קוח?
קו"ח

סטטוס
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נטוורקינג – מיפוי מעגלי הכרויות
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רשת קשרים  -נטוורקינג – פורמט מעקב מומלץ
שם
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ארגון

תפקיד

טלפון

E-MAIL

איך מכירים?

משהו לזכור עליו/ה

מתי דיברנו ומה עשיתי?

מתי תזכורת הבאה

הערות נוספות

פניה יזומה למעסיקים – פורמט מיפוי מעסיקים

שם חברה

מיקום

תחום עיסוק

אתר הבית

איש קשר שמצאתי

קשר בגיוס

מייל

טלפון

1
0
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שאלות אופייניות לראיון עבודה
.1

ספר/י לי בבקשה על עצמך.

.2

מה מביא אותך לתפקיד הזה?

.3

מה הרקע המקצועי שלך?

.4

מה הניסיון שלך בתחום?

.5

ספר/י על עבודות נוספות או על מקומות עבודה קודמים.

.6

מדוע את/ה מעוניין/ת במשרה הזו?

.7

מה העדיפות שלך על פני מועמדים אחרים?

.8

מה התכונות החיוביות שלך?

.9

מהן החולשות שלך? או ...מה היית רוצה לשפר אצלך?

 .10מה את/ה עושה כאשר את/ה טועה?
 .11מדוע כדאי לנו לקבל דווקא אותך?
 .12האם תהיה/י מוכנ/ה לעבוד בשעות לא שגרתיות?
 .13מה יגיד עליך הממונה הקודם שלך? העמיתים שלך?
 .14איך אתה מתפקד במצבי לחץ? דוגמא?
 .15יש לך דוגמא להתמודדות יצירתית שלך עם משבר?
 .16מה ידוע לך על החברה שלנו?
 .17למה עזבת את העבודה הקודמת?
 .18איך תסתדר/י בעבודה כשהילדים בבית?
 .19מה ציפיות השכר שלך?
 .20האם יש לך שאלות?
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איך נכון לענות על השאלה" :מהי נקודת התורפה שלך?"

מס"ד

נקודת התורפה

פוטנציאל הפגיעה במועמדות למשרה
(גדול/בינוני/קטן)

1
2
3
4
5

סדר פעולות מומלץ
 .1עורכים רשימה של  3-5נקודות תורפה שלנו.
 .2בוחנים כל נקודת תורפה ביחס לפוטנציאל השפעתה/פגיעתה ביחס למועמדותנו למשרה :פגיעה
גדולה ,פגיעה בינונית ,פגיעה קלה.
 .3בוחרים כמענה לשאלה את הנקודה/ות שפוטנציאל פגיעתן קלה ביחס למועמדות למשרה.
 תכונות שליליות שמומלץ להציג בראיון עבודה:
 חשדנות.
 עקשנות.
 ביקורתיות.
 רגישות (לתפקידי שרות ,כ"א והדרכה).
 תובענות (דרישה בלתי מתפשרת).
 שתלטנות (לתפקידי ניהול ומכירות).
 חוסר חוש הומור.
 נטייה להאריך בהסברים.
 חוסר אסרטיביות (לתפקידי הייטק מקצועיים ,שירות לקוחות ,אדמיניסטרציה).

12

1
2

