לוח משרות עדכני ל8.9.2020 -
>>>עבודה מהבית
דרושות למגוון משרות בחברת הייטק מבוססת
 https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/3592941660716198/
(קבוצה :משרות עילאיות ומתנשאות)
דרושה רכזת מקצועית לבניית מאגר ידע עבור לאגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה (חלקית מהבית)-
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/35748964425
20720/
דרושה מגייסת משאבים למרחבים – המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2684855548397010 /
דרושה אדמין יסודית לאינסטה ישראל -
https://www.facebook.com/Sahar.Eldad/posts/3177749852273223
דרושה רכזת מדיה לעמותת אוהלה-אמ"ן (קרית טבעון והבית) -
https://www.facebook.com/WomenHealingCenters/posts/2143661229091749
דרושות יועצות לעמותת נובה (ת״א ומהבית) -
https://www.shatil.org.il/node/314433
דרושה מנהלת בכירה עם ניסיון בניהול מערך תפעולי ,בנייה וניהול תקציב (נסיעות בכל הארץ ,גמישות
לעבודה מהבית) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2683266595222572/
(קבוצה :משרות חברתיות (מגזר ציבורי ,שלישי ורביעי)
דרושות מפתחות ,מעצבות ונשות  growthלעבודה מהבית וממשרד בת"א-
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/35084039825

03300/
(קבוצה :משרות עילאיות ומתנשאות)
דרושה מורה אונליין-
https://www.facebook.com/job_opening/620664295539792/
דרושה פרילנסרית לעבודה מהבית בתחום המכירות -
https://www.facebook.com/job_opening/279363396457849
דרושה נציגת מכירה ושירות למוקד חו"ל דובר/ת צרפתית -
https://www.facebook.com/job_opening/234684097572549
דרושה אשת מכירות -
https://www.facebook.com/job_opening/967236537033256/

>>>חיפה והצפון
דרושות תומכות הוראה (קרית טבעון) -
https://www.facebook.com/job_opening/612438809457654/
דרושות רכזות לתנועת נוער (בקעת הירדן ועמק המעיינות) -
https://www.facebook.com/job_opening/2693005240934841/
דרושות מפעילות חוגים (חיפה) -
https://www.facebook.com/job_opening/308586933891640/
דרושה רכזת לתוכנית עמיתים  75%משרה החלפה לחופשת לידה במתנ"ס ליאו באק (חיפה) -
https://www.shatil.org.il/node/317555
דרושה מגייסת משאבים בקרן חיפה -
https://www.shatil.org.il/node/317556
דרושה מטפלת משלימה לגן ילדים במערכת הגיל הרך (תמרת שבעמק יזרעאל) -
https://www.shatil.org.il/node/317502
דרושה מורה פרטית לשיעורי עזר בבית התלמיד (עפולה) -
https://www.shatil.org.il/node/317396
דרושה מדריכה למרכז בין תחומי בבית ספר (חיפה) -
https://www.shatil.org.il/node/317301
דרושה מדריכה למרכז בין תחומי בבית ספר (חיפה) -
https://www.shatil.org.il/node/314490

דרושה נציגת שירות למרכז הישראלי לאפוטרופסות (מחוז חיפה והצפון) -
https://www.shatil.org.il/node/317258
דרושה מעצבת גרפיקה לבית דפוס (עכו) -
https://www.shatil.org.il/node/317212
דרושות חונכות/סומכות (גליל עליון) -
https://www.shatil.org.il/node/314924
דרושה רכזת למידה למרכז למידה חברתי "החממה" לילדי יסודי (חיפה) -
https://www.shatil.org.il/node/314909
דרושה מלווה משפחתית למיזם "מפגש" העוסק בעבודה עם משפחות ,הורים וילדים (עכו) -
https://www.shatil.org.il/node/314857
דרושה מרפאה בעיסוק או עו״ס לריכוז יחידה בחיפה לטיפול מקצועי ביתי  -אזרחים וותיקים (לא סיעוד)
(אזור חיפה) -
https://www.shatil.org.il/node/314848
דרושות מדריכות לתכנית של עמותת גוונים המלווה צעירים שחוו משבר נפשי (יקנעם) -
https://www.shatil.org.il/node/314794
דרושה עובדת שיקום מלווה בהכשרה (צפון) -
https://www.shatil.org.il/node/314871
דרושה רכזת גיוס והשמה לעמותת "שווים" (אזור טבריה) -
https://www.shatil.org.il/node/314838
דרושה מובילה לצהרון (מושב אלמגור ,צפון הכנרת) -
https://www.shatil.org.il/node/314568
דרושה רכזת מסגרת למרכז בין תחומי לילדים בסיכון בבית ספר (חיפה) -
https://www.shatil.org.il/node/314489
דרושה מדריכה מובילה לקיבוץ כפר סאלד (גליל עליון) -
https://www.shatil.org.il/node/314694
דרושות נשות מקצוע מהתחומים :פסיכולוגיה ,עו"ס קליני ,ייעוץ חינוכי ,טיפול באומנויות לתכנית מעג"ן
המופעלת בגני הילדים (פקיעין) -
https://www.shatil.org.il/node/314537
דרושה עובדת סוציאלית לחצר הנשית (חיפה) -
https://www.shatil.org.il/node/314682

דרושה מדריכה לחינוך הבלתי פורמאלי (בוסתן הגליל) -
https://www.shatil.org.il/node/314694
דרושה סייעת לצהרון (עצמון) -
https://www.shatil.org.il/node/314776
דרושה חשבת שכר לרשת המתנ"סים (קרית ים) -
https://www.shatil.org.il/node/314536
דרושה סטודנטית לתפקיד רכזת תרבות למרכז יום לאנשים עם מוגבלויות פיזיות (קיבוץ מזרע) -
https://www.shatil.org.il/node/314502
דרושה מדריכה לפעילות חינוכית בטבע (אזור הגליל המערבי ויישובי משגב) -
https://www.shatil.org.il/node/314400
דרושה מקדמת תעסוקה ויזמות עסקית (אזור עמק יזרעאל ,יוקנעם ,טבעון ,עפולה) -
https://www.shatil.org.il/node/314496
דרושה רכזת תעסוקתית לחברת מקשיבים נט (צפון וחיפה) -
https://www.shatil.org.il/node/314353
דרושה מדריכת שיקום לדיור מוגן של עמותת אנוש (בית שאן ,עפולה והעמקים) -
https://www.shatil.org.il/node/314334
דרושה מדריכה לתכנית ייחודית (חיפה) -
https://www.shatil.org.il/node/314302
דרושה מדריכה למכינת כרמל (חיפה) -
https://www.shatil.org.il/node/314300
דרושות חונכות (נהריה) -
https://www.shatil.org.il/node/314187
דרושה רכזת הדרכה לתנועת נוער (מועצה אזורית גלבוע) -
https://www.shatil.org.il/node/314193
דרושות מדריכות מוגנות לעבודה עם נוער במרחב הבית ספרי לרשות למאבק באלימות ,סמים ואלכוהול
(חיפה) -
https://www.shatil.org.il/node/314114
דרושה רכזת הדרכה ברבע משרה (עכו) -
https://www.shatil.org.il/node/314148
דרושה מדריכה למועדון ניצוצות (אזור חיפה) -
https://www.shatil.org.il/node/314106

דרושות מדריכות חברתיות  -בריאות הנפש (טירת הכרמל) -
https://www.shatil.org.il/node/314075
דרושה מנהלת תכנית לעמותת רוח נשית (צפון/נהריה) -
https://www.shatil.org.il/node/313935
דרושה מנהלת עסקית שיווקית למרכז טיפולי רב מקצועי (איזור יקנעם) -
https://www.shatil.org.il/node/314011
דרושה משלבת ,לילד בן  9על הרצף בתיפקוד גבוה (חוף הכרמל) -
https://www.shatil.org.il/node/314033
ל"שותפות ביחד" כרמיאל-משגב-פיטסבורג-ורשה של הסוכנות היהודית ,דרושה רכזת לתכנית "עמיתי
דילר" ב 75%-משרה -
https://www.facebook.com/karmielmisgav.partner/videos/318739716011095
דרושה מובילה לחינוך משלים (בית לחם הגלילית) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2681527375396494/
(קבוצה :משרות חברתיות (מגזר ציבורי ,שלישי ורביעי)
דרושות רכזות למרחב חינוכי משלים (אלון הגליל) -
https://www.facebook.com/job_opening/2823551544588881/
דרוש.ה אחראי.ת אדמיניסטרטיבי במשרה חלקית לתוכניות צוערים לשלטון המקומי (מכללת אורנים ,קרית
טבעון או אוניברסיטת חיפה) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2680929022122996/
(קבוצה :משרות חברתיות (מגזר ציבורי ,שלישי ורביעי)
דרושות למגוון משרות בעמותת אוהלה-אמ"ן (רכזת מדיה ,מנהלת תפעול ,עו"ס קלינית אם בית ,עו"ס
רווחה ,מדריכ/ת אקותרפיה וגייסת משאבים -
https://www.facebook.com/WomenHealingCenters/posts/2143661229091749
https://www.facebook.com/WomenHealingCenters/posts/2131495736974965
https://www.facebook.com/WomenHealingCenters/posts/2128249990632873
דרושה מודדת חום בכניסה למרכז רפואי מעין  -מרכז רפואי מתקדם לניתוחי עיניים בצפון -
https://www.facebook.com/job_opening/324445495345801/
דרושה מוכרת לחנות כלי בית בחיפה -
https://www.facebook.com/groups/drushimHaifa/permalink/1242058696146204/
דרושה סטודנטית לסיוע אדמיניסטרטיבי לכבאות והצלה מחוז צפון -
https://www.facebook.com/groups/399124056863636/permalink/3022844571158225/
דרושה עובדת רצינית ובעלת נסיון הדרכתי עם ילדים למועדונית לבית ספר יסודי (חיפה) -

https://www.facebook.com/shahar.dahari.7/posts/10217886039611328

>>>שרון
דרושה מזכירת קבלה לסטודיו למחול (כפר סבא) -
https://www.facebook.com/job_opening/2761096204133660
דרושה מלווה לקבוצה של מסנגרים עצמיים לפרויקט ייחודי לאנשים עם צרכים מיוחדים (אור עקיבא) -
https://www.shatil.org.il/node/317511
דרושה רכזת הכשרה ופרויקטים לעמותת נגישות ישראל (כפר סבא)-
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2678767572339141/
(קבוצה :משרות חברתיות (מגזר ציבורי ,שלישי ורביעי)
דרושות מדריכות צהרונים לרשת מגוונים (רמת השרון) -
https://www.shatil.org.il/node/317291
דרושות גננות וסייעות (רמת השרון) -
https://www.shatil.org.il/node/317289
דרושות מדריכות בבתי ספר וגני ילדים (רעננה) -
https://www.shatil.org.il/node/314982
דרוש/ה רכז/ת מועדון תעסוקתי (הרצליה) -
https://www.shatil.org.il/node/314895
דרושה מדריכה למרכז יום תעסוקתי לאגודה למען העיוור (הרצליה) -
https://www.shatil.org.il/node/314894
דרושה רכזת חינוכית לניהול בית חם לנערים (הרצליה) -
https://www.shatil.org.il/node/317497
דרושה מדריכת מוגנות (מועצה אזורית מנשה) -
https://www.shatil.org.il/node/314910
דרושות מעבירות חוגים לפנימיה (קיבוץ בחן בעמק חפר) -
https://www.shatil.org.il/node/314843
למחלקת נוער דרושה מדריכת בית ספר לחט"ב (עמק חפר) -
https://www.shatil.org.il/node/314766
דרושה מדריכה למועדונית ילדי מש"ה (חדרה) -
https://www.shatil.org.il/node/314582

דרושה רכזת חינוכית לעמותת חינוך לפסגות (חדרה) -
https://www.shatil.org.il/node/314719
דרושה גננת וסייעת לגן הדו-לשוני החדש (כפר קאסם ובית ברל ,משרה לדוברת ערבית) -
https://www.shatil.org.il/node/314369
דרושה רכזת פרויקטים לפרח (נתניה) -
https://www.shatil.org.il/node/314286
דרושה רכזת חינוכית לבית חם לנערים (הרצליה) -
https://www.shatil.org.il/node/314301
דרוש אשת צוות ליומיים-שלושה בשבוע לגן הפועל ברוח החינוך הפתוח (הרצליה) -
https://www.shatil.org.il/node/314116
לסיפור חוזר דרושה רכזת תעסוקה נתמכת (אזור חדרה-פרדס חנה) ואחראית סוכנים (פרדס חנה  /בקעת
אונו) -
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158379619834342&id=1734
64269341
דרושות מדריכות להובלת קבוצת יזמות נוער (בנימינה) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2685033788379186/
(קבוצה :משרות חברתיות (מגזר ציבורי ,שלישי ורביעי)
דרושה עובדת סוציאלית לעמותה המתמחה בחונכות אישית לצעירים בוגרי שירות צבאי או לאומי (בית
חירות) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2678955405653691/
(קבוצה :משרות חברתיות (מגזר ציבורי ,שלישי ורביעי)
דרושה רכזת סניף לתנועת ביחד (נתניה) -
https://www.facebook.com/barak.avraham.7/posts/10219643228484162
דרושה עוזרת אישית לקבלן (סלעית) -
https://www.facebook.com/job_opening/739591083499819/
דרושה ספרנית בספריה העירונית (רעננה) -
https://www.facebook.com/job_opening/642187616399816/
דרושה עוזרת לאישה בת ( 96רמת השרון) -
https://www.facebook.com/job_opening/220634285842149/
דרושה פקידת גבייה במשרד עורכי דין לפרוייקט ייחודי (כפר סבא) -
https://www.facebook.com/job_opening/285116359601654

>>>מרכז
דרושה עוזרת אדמיניסטרטיבית לפרוייקט של אוניברסיטת ת"א ו( NYUתל אביב)
https://www.facebook.com/job_opening/2782299881882012/
דרושות נציגות מוקד זימון תורים רפואי (תל אביב) -
https://www.facebook.com/job_opening/643705223229896/
דרושה מנהלת יח״צ וניו מדיה לקידום אמנים (תל אביב) -
https://www.facebook.com/job_opening/260188358335062/
דרושה סטודנטית לעבודת מחקר (תל אביב) -
https://www.facebook.com/job_opening/1060194331079304/
דרושה מנהלת חשבונות בתחילת דרכה (קרית אתא) -
https://www.facebook.com/job_opening/955639941575056/
דרושה עוזרת אישית  -ניהול והפקת אירועים (רמת גן) -
https://www.facebook.com/job_opening/2712084185726179/
דרושה מעצבת מותג פרילאנס לחודשיים (תל אביב) -
facebook.com/job_opening/847076882483669/
דרושה פרילנסרית לעזרה בשיווק ,יח״צ ואדמיניסטרציה (גבעתיים) -
https://www.facebook.com/job_opening/235353437481035/
דרושה רפלקסולוגית (ת״א) -
https://www.facebook.com/job_opening/230977668126067/
דרושה עובדת אדמיניסטרטיבית ושירות לקוחות למספרה (ת״א) -
https://www.facebook.com/job_opening/1144529125947404/
דרושות מדריכות חברתיות לתכנית בלתי פורמלית דו לאומית (יפו) -
https://www.shatil.org.il/node/317494
דרושה מזכירה למרפאת שיניים (בני ברק) -
https://www.facebook.com/job_opening/311176786740007/
דרושה לבורנטית לבי"הס הדמוקרטי הפתוח ביפו -
https://www.shatil.org.il/node/317434

דרושות משלבות (חולון) -
https://www.shatil.org.il/node/317428
דרושה מטפלת לאישה מבוגרת (חולון) -
https://www.facebook.com/job_opening/3348794555177675/
דרושה חונכת או מדריכה למרכז ד"ר טל ,מרכז פסיכולוגי ופסיכיאטרי גדול (תל אביב) -
https://www.shatil.org.il/node/317381
דרושה רכזת היחידה להתפתחות הילד (אור יהודה) -
https://www.shatil.org.il/node/317366
דרושה רכזת טלפונית למכירות וגיוס תרומות (אזור ת״א והמרכז) -
https://www.shatil.org.il/node/317357
דרושה סגנית מנהלת השירות לדייר בדיור מוגן דתי לאומי (ת"א) -
https://www.shatil.org.il/node/317262
דרושה רכזת שיוון ל"עולים ביחד" (לוד) -
https://www.shatil.org.il/node/317216
דרושה רכזת לעמותה לשירות לאומי (מרכז) -
https://www.shatil.org.il/node/314920
דרושה מדריכת משחק לעבודה עם הורים וילדים (פתח תקווה) -
https://www.shatil.org.il/node/314953
דרושה רכזת תכנית לנוער בסיכון (ראשון לציון) -
https://www.shatil.org.il/node/314973
דרושה למוסד אקדמי רכזת תפעול אדמיניסטרטיבי ומערך תמיכה וחונכויות (אזור המרכז) -
https://www.shatil.org.il/node/314855
דרושה רכזת תפעול ואדמיניסטרציה (תל אביב) -
http://facebook.com/job_opening/332199421460624
דרושה פקידת קבלה לבית השקעות (תל אביב) -
https://www.facebook.com/groups/Jobs.in.Israel/permalink/2723237897889467/
(קבוצה :דרושים – מזכירות ,אדמיניסטרציה ,עוזר/ת מנכ"ל)
דרושה רכזת טכנו-פדגוגיה לאזור המרכז -
https://www.facebook.com/dananoajobs/posts/1998824630251007
דרושה מנהלת שיווק לסטארטאפ ( Coluתל אביב) -
https://www.facebook.com/dananoajobs/posts/1997499973716806
דרוש/ה רכזת חוגים,תרבות וקהילה למרכז קהילתי לגמלאים (תל אביב) -
https://www.facebook.com/dananoajobs/posts/1985423938257743

דרושה עורכת תוכן (מודיעין ,לדוברות אנגלית) -
https://www.facebook.com/job_opening/345569823277665/
דרושה מנהלת לקוחות ,משרד וכספים (תל אביב) -
https://www.facebook.com/job_opening/649626725656856/
דרושה מנהלת סטודיו לתכשיטים (בני ברק) -
https://www.facebook.com/job_opening/621646492100339
דרושות חונכות (איזור בקעת אונו ,פתח תקווה ואיזור בני ברק) -
https://www.shatil.org.il/node/314865
דרושה מדריכה למסגרת הבית החם לנערות במצבי סיכון (חולון) -
https://www.shatil.org.il/node/314893
דרושה רכזת סטודנטים  -תוכני הישגים להייטק (באוניברסיטת בר אילן) -
https://www.shatil.org.il/node/314746
דרושה עובדת סוציאלית לארגון פתחון לב (ראשון לציון) -
https://www.shatil.org.il/node/314671
דרושה מנחה קהילות מורים לחיים משותפים ומנחה בתי ספר במסגרת "תו תקווה ישראלית" עבור מרכז
אקורד (שפיים) -
https://www.shatil.org.il/node/314669
דרושות סטודנטיות לתחומי הטיפול למרכז טיפולי (ת״א) -
https://www.shatil.org.il/node/314757
דרושה מדריכה למועדונית (רמת גן) -
https://www.shatil.org.il/node/314945
דרושה אשת צוות למעבדה לשונית לטיפול בלקויי למידה בעברית ובאנגלית (תל אביב) -
https://www.shatil.org.il/node/314790
דרושות אוהבות חינוך וילדים למשרה בחינוך הבלתי פורמלי (אזור ת״א והמרכז) -
https://www.shatil.org.il/node/314762
דרושה רכזת פרוייקטים לפרח (אור יהודה) -
https://www.shatil.org.il/node/314866
דרושה מלווה לקבוצה של מסנגרים עצמיים (אור יהודה) -
https://www.shatil.org.il/node/314430
דרושה מנהלת טיפולי ,למרכז יום פרטי לצעירים (ת״א) -
https://www.shatil.org.il/node/314389

דרושות יועצות לעמותת נובה (ת״א ומהבית) -
https://www.shatil.org.il/node/314433
דרושה רכזת קשרי מעסיקים עמותת אלומה (לוד) -
https://www.shatil.org.il/node/314133
דרושות תומכות הוראה ללימוד בקפסולות ,כיתות ג-ד (יהוד) -
https://www.shatil.org.il/node/314155
דרושה מורה לאוריינות דיגיטלית (ישומי מחשב) (פתח תקווה) -
https://www.shatil.org.il/node/314107
דרושה עזרה ללקוי ראיה בנושאי נדל"ן (ראשון לציון) -
https://www.shatil.org.il/node/314066
דרושה סטודנטית לעבודה במוקד של בנק (לוד) -
https://www.shatil.org.il/node/314018
דרושה מדריכת מוגנות לבית ספר על יסודי (ראש העין) -
https://www.shatil.org.il/node/314054
דרושה מנהלת לחנות יד שניה של עמותת אני שלישי (ראשון לציון) -
https://www.facebook.com/job_opening/352832495874042/
דרושות מדריכות לקורסים טכנולוגיה במרכזי מחוננים ומצטיינים (ראשון לציון) -
https://www.facebook.com/job_opening/969932440100437/
דרושה רכזת כוח אדם ושנת שירות (אור יהודה) -
https://www.facebook.com/job_opening/3499477103406564/
דרושה רכזת תכנית אריאלה למצוינות מתמטית לבני נוער ,רכזת קהילייה עסקית ורכזת שיווק ל"עולים
ביחד" (לוד) -
https://www.facebook.com/OlimBeyahad/posts/3385966244756928
דרושה רכזת פיתוח משאבים בישראל ,לעבודה בחצי משרה בעמותת 'יוזמות אברהם' (לוד) -
https://www.facebook.com/abrahaminitiatives/posts/3046793965447676
דרושה נאמנה עם חזון חברתי חינוכי לעבודה מאתגרת עם ילדים ,נוער ומשפחות (תל אביב) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2684931138389451/
(קבוצה :משרות חברתיות (מגזר ציבורי ,שלישי ורביעי)
דרושה מטפלת לעבודה עם מכשור מתקדם (לא נדרש נסיון) (תל אביב) -
https://www.facebook.com/job_opening/214063693381641

דרושה נציגת שירות ומכירה (תל אביב) -
https://www.facebook.com/job_opening/299633751135124/
דרושות עורכות לשון ותוכן בעברית (מרכז) -
https://www.facebook.com/job_opening/808941292974387/
דרושה סייעת לצהרון גן (חולון) -
https://www.facebook.com/job_opening/2780025612255881/
דרושה עובדת סושיאל ויח״צ לארגון גדול במגזר השלישי (רמת גן /בני ברק) -
https://www.facebook.com/job_opening/294845525088852
דרושה עוזרת הפקה וצילום לתכנת מנת הדגל -
https://www.facebook.com/job_opening/754173392065731/
דרושה רכזת שיווק ,מכירות ושירות לקוחות לקאנטרי קלאב (תל אביב) -
https://www.facebook.com/dananoajobs/posts/1990877141045756
דרושה עוזרת אדמיניסטריבית (מודיעין) -
https://www.facebook.com/job_opening/379165759754145/

>>>ירושלים והסביבה
דרושה רכזת פעילות ל'סלון' הירושלמי  -מרכז קהילתי לצעירות וצעירים יוצאי המגזר החרדי (ירושלים) -
https://www.facebook.com/dananoajobs/posts/1990862504380553
דרושה רכזת התנדבויות נוער ליחידת הנוער במינהל קהילתי פסגת זאב (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/317525
דרושה מדריכה לילדים בתחום המחשבים (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/317506
דרושות רכזות למיזם חינוך חדשני ופורץ דרך (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/317281
דרושה רכזת דיגיטל לבית הפתוח (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/317214
דרושה סייעת לגנים של המרכז הלאומי שלוה (אזור ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/314943
דרושה אחראית מנהלה לביה"ס תיכון מקצועי ויצו (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/314985

דרושה מדריכה לבית של סוזן ,סטודיו לאומנות המעסיק נערים בסיכון (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/314819
דרושה עובדת משק חקלאי  /בעלי חיים  /צומח לבית הספר התיכון ע"ש מיי בויאר מבית האגודה לקידום
החינוך (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/314741
דרושה רכזת חינוך (נווה אילן) -
https://www.shatil.org.il/node/314606
דרושה רכזת נוער עולה מצרפת (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/314709
דרושה מורה/מדריכה לגיל הרך לשיעור פעם בשבוע (יד השמונה) -
https://www.shatil.org.il/node/314743
דרושה רכזת נוער (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/314539
דרושה רכזת חטיבה וטרום נוער (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/314484
דרושה רכזת נוער גוננים רסקו וגרעין אודי (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/314414
דרושות מדריכות לתחום המייקינג והיצירה הדיגיטלית (אזור ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/314425
דרוש/ה רכז/ת חטיבה וטרום נוער ליחידת הנוער במינהל קהילתי פסגת זאב (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/314361
דרושה פסיכולוגית או עו״ס עם תואר שני לבית סוטריה נשים (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/314213
דרוש/ה רכז /ת תעסוקת נוער ליחידת הנוער במינהל קהילתי פסגת זאב (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/314362
דרושה רכזת פעילות לסטודנטים יוצאי אתיופיה למכללה האקדמית הדסה (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/314161
דרושות חונכות לתוכנית סביבה תומכת של המרכז הלאומי שלוה (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/node/314057
דרושה מנהלת כספים ותפעול לעמותת אל הלב (ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/357701300564

2397/
(קבוצה :משרות עילאיות ומתנשאות)
דרושות חוקרות לפרויקט של משרד הבריאות (ירושלים) -
https://www.facebook.com/job_opening/658898524984104
דרושה רכזת חוגים וספורט למרכז קהילתי ניות (ירושלים) -
https://www.facebook.com/job_opening/2672208846427612/
דרושה רכזת מרכז הלמידה במרכז לקהילה אפריקאית (ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/35676255465
81143/
(קבוצה :משרות עילאיות ומתנשאות)
דרושה רכזת ליווי ומעקב למרכז תעסוקה עירוני לתעסוקת אקדמאים וסטודנטים (ירושלים) -
https://www.facebook.com/job_opening/325857218651382
דרושה אשת צוות לפיתוח עסקי וגיוס משאבים לעמותה ותיקה בתחום החינוך והשיקום לילדים עם
מוגבלויות (ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2685077751708123/
(קבוצה :משרות חברתיות (מגזר ציבורי ,שלישי ורביעי)
דרושות מדריכות לתכנית דינאמית בלתי פורמאלית בבתי ספר בכיתות ו' (ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2684996771716221/
(קבוצה :משרות חברתיות (מגזר ציבורי ,שלישי ורביעי)
דרושה מנהלת שותפויות ושיווק לעמותה ארצית לקידום פתרונות למצוקות בקרב אוכלוסיות מוחלשות
(ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2684996461716252/
(קבוצה :משרות חברתיות (מגזר ציבורי ,שלישי ורביעי)
דרושה נציג/ת שירות לקוחות דובר/ת עברית וערבית (ירושלים) -
https://bit.ly/3hn6sN3
דרושה עוזרת הוראה מקוונת לביה״ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית באוניברסיטה העברית (ירושלים) -
https://www.facebook.com/baerwaldsocialwork/posts/4238306049577858
דרושה מזכירה סייעת במרכז להשתלות ושיקום הפה (ירושלים) -
https://www.facebook.com/job_opening/1945430255580884/

>>>שפלה והדרום
דרושה רכזת מעו״ז (רחובות) -
https://www.facebook.com/job_opening/4262085440532000/
דרושה רכזת במרכז החירום בפנימיית "בית אפל" (גן יבנה) -
https://www.shatil.org.il/node/317498
דרושות מדריכות לטבע בצהרוני אשדוד -
https://www.shatil.org.il/node/317380
דרושה עובדת סוציאלית לתחום השיקום במוסד לביטוח לאומי (באר שבע) -
https://www.shatil.org.il/node/317328
דרוש/ה מתאמ/ת שיקום (אופקים) -
https://www.shatil.org.il/node/317327
דרושה מדריכה בחינוך החברתי (קיבוץ כרמיה) -
https://www.shatil.org.il/node/317307
דרושה רכזת לתכנית עמיתים (שדרות) -
https://www.shatil.org.il/node/317304
דרושה רכזת תכנית לנוער בסיכון (יבנה) -
https://www.shatil.org.il/node/314972
דרושה רכזת גיוס והשמה לעמותת "שווים" (באר שבע) -
https://www.shatil.org.il/node/314839
דרושה רכזת לסדנת קרמיקה למערך התעסוקה המוגנת של עמותת גוונים (אשקלון) -
https://www.shatil.org.il/node/314799
דרושות מדריכות חינוכיות טיפוליות למועדוניות לילדים (אזור הדרום) -
https://www.shatil.org.il/node/314695
דרושות צעירות אקטיביסטיות עם מגבלה להובלת שינוי חברתי (אזור הדרום) -
https://www.shatil.org.il/node/314786
דרושות מדריכות לבית לחיים של עמותת גוונים (בשדרות) -
https://www.shatil.org.il/node/314779

דרושה רכזת מעגלי תעסוקה (רמלה) -
https://www.shatil.org.il/node/314431
דרושות נשות צוות לגנים אנתרופוסופיים (באר שבע) -
https://www.shatil.org.il/node/314228
דרושה מדריכה לחינוך החברתי (בית גוברין) -
https://www.shatil.org.il/node/314366
דרושה רכזת לעמותת "עמך" למועדון חברתי טיפולי לניצולי שואה ובני הדור השני (באר שבע) -
https://www.shatil.org.il/node/314260
דרושה מנהלת מועדון חברתי (באר שבע) -
https://www.shatil.org.il/node/314168
דרושות מדריכות לתכנית לשילוב אנשים עם מוגבלות בצבא (אזור השפלה) -
https://www.shatil.org.il/node/314050
דרושה אורגנייזרית לאזור הדרום לתנועת עומדים ביחד -
https://www.shatil.org.il/node/314013
דרושות עובדות לרשת גנים וצהרונים (נס ציונה ורחובות) -
https://www.shatil.org.il/node/314102
דרושה מנחת קבוצות לליווי קבוצת נערות באיגוד הכדורעף (אזור הדרום) -
https://www.shatil.org.il/node/314074
דרושה מזכירה לבית נועם ,מרכז טיפולי לגברים שפעלו באלימות זוגית (אשקלון) -
https://www.shatil.org.il/node/313951
דרושות מדריכות תלמידי תיכון בעולם התכנות (באר שבע) -
https://www.facebook.com/job_opening/521542975353869/
דרוש/ה רכז/ת תעסוקה נתמכת ל"סיפור חוזר" (אשדוד ואשקלון) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/35749490958
48788/
(קבוצה :משרות עילאיות ומתנשאות)
דרושות מדריכות (אשקלון וקריית מלאכי) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/355442356123
4675/
(קבוצה :משרות עילאיות ומתנשאות)

דרושה מדריכת שיקום לדיור מוגן של נפגעי נפש (מצפה רמון) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2683138175235414/
(קבוצה :משרות חברתיות (מגזר ציבורי ,שלישי ורביעי)
דרושה רכזת סניף להחלפה לחל"ד לעמותת אח בוגר אחות בוגרת בישראל (דרום) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2683191885230043/
(קבוצה :משרות עילאיות ומתנשאות)
דרושה מדריכה לארגון הנוער הארצי והייחודי למנהיגות וטכנולוגיה (רמלה) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2683257868556778/
(קבוצה :משרות חברתיות (מגזר ציבורי ,שלישי ורביעי)
דרושה גרפיקאית לעיצוב מודעות לפייס/אינסטה (יבנה) -
https://www.facebook.com/job_opening/297096854914657/

>>>ארצי
דרושה מנהלת מרכז ציפור הנפש להורים מתמודדים (צפון ,דרום ,חיפה) -
https://www.shatil.org.il/node/317490
דרושה מגייסת משאבים לשותפים בישראל -
https://www.shatil.org.il/node/317472
דרושות מדריכות -
https://www.shatil.org.il/node/317431
דרושה רפרנטית ניהול ושירות (ירושלים ,ת״א ,השפלה) -
https://www.shatil.org.il/node/317423
דרושה מלווה/חונכת חברתית (שרון ,מרכז) -
https://www.shatil.org.il/node/317218
דרושה פקידה למשרד הנדסה ובנייה (לא מצוינת כתובת) -
https://www.shatil.org.il/node/314810
קרן רמון מגייסת מנחות לתכנית ״הטייסת״ ע״ש אילן רונה ואסף רמון (באר טוביה ,עפולה ,ירוחם) -
https://www.shatil.org.il/node/314749
דרושות מנטוריות מתחומי המדעים עבור תוכנית ללימודי חלל לבתי ספר יסודיים בקרן רמון (ארצי)
https://www.facebook.com/job_opening/248065893038324/

דרושות רכזות חונכות (אזורים ירושלים ,דרום והשפלה) -
https://www.shatil.org.il/node/314561
דרושה רכזת אדמיניסטרציה ומשאבי אנוש (נתניה ,ראשון לציון) -
https://www.shatil.org.il/node/314367
דרושה מנהלת לתכנית להצמחת יוזמות סביבתיות חדשניות (לא מצוין מיקום) -
https://www.shatil.org.il/node/314217
דרושה פרויקטורית למחלקה הציבורית לארגון מבוי סתום לנשים עגונות ומסורבות גט (לא מצוין מיקום) -
https://www.shatil.org.il/node/314359
דרושה יועצת ארגונית לעבודה עם ארגוני החברה הערבית לשתי״ל (צפון והמשולש) -
https://www.shatil.org.il/node/314160
דרושות מדריכות מחשבים משרה חלקית לבי"ס יסודי (חולון ,בת-ים ,רחובות) -
https://www.shatil.org.il/node/314159
דרושות מורות לתכנית לקידום השפה העברית בתיכונים ערביים (שרון ,צפון ,דרום) -
https://www.shatil.org.il/node/314201
דרושות מנחות מעולים ושותפות לדרך הקשב -
https://www.shatil.org.il/node/313939
דרושה רכזת מובלייזנג ,קמפיינינג והפקה לתנועת עומדים ביחד -
https://www.shatil.org.il/node/313947
דרושה מנהלת בכירה (נסיעות בכל הארץ ,גמישות לעבודה מהבית) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2683266595222572/
(קבוצה :משרות חברתיות (מגזר ציבורי ,שלישי ורביעי)
דרושה מנהלת מכירות ל״העיתון״ (לא מצוין מיקום) -
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122744639532024&id=105100
314629790
דרושות מדריכות להובלת קבוצות בני נוער בתהליך יזמי משנה חיים (אפרת ,בית שמש ,הר-ברכה,
ראשל"צ ,יבנה ,קרית ארבע ,רמלה וירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/35060756827
36130/
(קבוצה :משרות עילאיות ומתנשאות)
דרושות מדריכות (אשקלון והצפון) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/351124197221
9501/

(קבוצה :משרות עילאיות ומתנשאות)
דרושה מדריכה להכשרות שימושי אינטרנט ומחשב לחברה החרדית (בני ברק ,מודיעין עילית) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/352089014125
4684/
(קבוצה :משרות עילאיות ומתנשאות)
דרושות רכזות גיוס והשמה לעמותת "שווים" (באר שבע וטבריה) -
https://www.facebook.com/dananoajobs/posts/1990843974382406
דרושה פרילנסרית לגיוס והדרכת בעלי עסק מקומיים (מודיעין ,מכבים-רעות) -
https://www.facebook.com/job_opening/316625036375799/

