לוח משרות עדכני ל 16-בנובמבר 2021
>>>עבודה מהבית (או חלקית מהבית)
דרושה מנהלת דיגיטל וניו מדיה לתנועה לאיכות השלטון (ירושלים ,גמישות לעבודה חלקית מרחוק) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4804885326188486
לחברת  Xtra Mileלשיווק דיגיטלי דרושות למגוון משרות (היברידי ,נווה ימין) -
https://bit.ly/3cjmHe0
לעמותת איתך מעכי דרושות מנהלת דיגיטל ומנהלת דיגיטל ותקשורת בערבית (מיקום גמיש) -
https://www.facebook.com/itachmaaki/photos/a.203943362956170/5129388627078261/
למרכז אקורד – פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי דרושות למגוון משרות (היברידי ,שפיים) -
https://bitly.com/
דרושה יועצת משכנאתות ל״עוגן לבית״ ,משרה מלאה (אפשרות לעבודה חלקית מרחוק) -
www.facebook.com/jobs/job-opening/588499499237954/
דרושה מתכנתת וורדפרס ,אפשרות למשרה חלקית (עבודה מהבית) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4824137630929922
דרושה מנהלת אדמיניסטרטיבית לפודקאסטיקו ,עד חצי משרה (מהבית) -
https://www.facebook.com/omer.senesh/posts/10158391930603639
דרושה ל״מחזקים״ עובדת לכתיבת תוכן וניהול עמוד הפייסבוק (מהבית) -
https://www.facebook.com/groups/132736913603681/permalink/1711765342367489/
דרושה מנהלת  Marketplaceלחברת סטאראטפ בעולם התוכן (היברידית ,גליל ים) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4814846148525737

- ) עם גמישות לעבודה מהבית, (תל אביבVolta Solar  לחברתTalent Recruiter דרושה
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4814759691867716
 העסקה זמנית לכחצי שנה דרך מיקור חוץ,לחברת הייטק דרושה עובדת למחלקת שכר למשרה מיידית
- ) גליל ים,(היברידית
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4787011387975880
- ) ירושלים, (היברידיתNESS דרושה בודקת תוכנה ואוטומציה לחברת
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4814770121866673
- )דרושה אשת פיתוח משאבים לעמותת התקשרות (היברידית
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4814887361854949
- ) כרמיאל, לחברת סטארטאפ (היברידיתData Scientist דרושה
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4822005341143151
- )דרושות מורות לעברית לאולפן אור (ירושלים או מהבית
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2998965163652712/
- ) לא נדרש נסיון (עבודה מהבית, משרה חלקית,דרושה רכזת גיוס עובדים
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/posts/3001296873419541/
- )דרושה לסטארטאפ עובדת בעלת יכולות שיווקיות – בדיגיטל וברשתות חברתיות (עבודה בעיקר מהבית
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4816136578396694
- ) רמת גן, (היברידיותTaboola -דרושות למגוון משרות ב
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4815525538457798
- ) תל אביב, לצוות הדאטה של אופטימוב (היברידיתData Engineer דרושה
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4815666701777015
 רכזת תחום הורים+  רכזת תחום בוגרים:עמותת רקפת מגייסת שני תפקידי ריכוז משמעותיים בעמותה
- ) תל אביב,(היברידית
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/476840425983659
3/
- )לחברה מתפתחת בתחום הגיוס דרושה מגייסת (מהבית
https://www.facebook.com/sicuyshaveh/posts/4628261353899468
- )דרושה מנהלת משרד ושירות לקוחות ל״ואהבתם״ (מהבית
https://www.facebook.com/limor.kleinman/posts/10158332935730986

דרושה מנהלת תחום שירות לקוחות (עמותת רקפת ,מודל היברידי +ת"א)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59478
דרושה רכזת לתוכנית קו .לאב (מודול היברידי ונסיעות ב לפעילויות ברחבי הארץ ולמשרד ביהוד)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59451

>>>חיפה והצפון
לאגודה לזכויות האזרח דרושה רכזת פניות ציבור ופעילות שטח דוברת ערבית (נצרת) -
https://www.acri.org.il/wanted
דרושה אשת  QAותמיכה טכנית ,חצי משרה עם אופציה למשרה מלאה בהמשך (יקנעם) -
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/985748735310496/
דרושה מנכ"לית תאגיד הבריאות של המרכז הרפואי זיו (גליל) -
https://www.facebook.com/salman.za.50/posts/10224423438520797
דרושה מהנדסת תכנון מערכות מיזוג אוויר (חיפה) -
https://bit.ly/3FjdLBY
דרושה רכזת הדרכה לחוגי הסיירים של החברה להגנת הטבע (אזור חיפה)-
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2997353300480565/
דרושות חונכות חברתיות לעבודה עם נפגעי נפש ("קידום פרוייקטים" -חיפה ,קריות ,טירת הכרמל)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/38337
דרושות רכזות נוער וניהול מועדון הנוער ביישוב (חובה ניידות) (שמשית)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59534
דרושה מזכירה לעמותה (חובה ידע באקסל) (מרכז הכרמל ,חיפה)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59518
דרושה רכזת לליווי סטודנטים בטכניון (ארגון "אלומה" ,חיפה)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59193
דרושה מדריכה לחוגי פיתוח חשיבה מתמטית (אשכול הפיס ,קרית ים)-
\https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59365
דרושה מדריכת מרחב לגיל הרך (בית לגדול טוב ,חיפה)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/58799
דרושה בוחנת ליחידת אבחון וייעוץ תעסוקתי (מכללת גל ,טבריה)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59233
דרושה רכזת קבוצה לארגון חברתי שנותן סיוע לילדים חולים ובני משפחותיהם (חיפה והצפון)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/58479

דרושה מנהלת פדגוגית למערכת גיל הרך והחינוך המשלים (יובלים) -
\https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/58585

>>>שרון
דרושות נציגות מכירה ושירות לקוחות למוקד אסכולות של האוניברסיטה הפתוחה (רעננה) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4805174742826211
דרושה רכזת מד״צים לעיריית כפר סבא –
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2998172090398686/
דרושה מדריכת משחק להעברת פעילויות משחק משותפות למשפחות בסיכון (תוכנית "ראשית" ,נתניה)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59536
דרושות חונכות לליווי חברתי לאנשים המתמודדים עם קשיים נפשיים (נתניה ,חדרה ,פרדס חנה ,חריש) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/38645

>>>מרכז
דרושה רכזת התנדבות לעמותת אחת מתשע 80-100% ,משרה (רמת גן) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2998873040328591/
חברת הייטק מחפשת עובדות ג׳וניוריות ומנוסות במגוון משרות (הרצליה) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/480737963593905
5/
דרושה  DataOps Coordinatorלחברת ( Natural Intelligenceתל אביב) -
https://bit.ly/3CljBAZ
ליוזמת ז'נבה דרושה רכזת פרויקט 50% ,משרה (רמת גן)  -משלוח קורות חיים ומכתב נלווה ל-
tehila@heskem.org.il
לעבודה בדלפק ההשאלה בספרייה המרכזית דרושה סטודנטית (תל אביב) -
https://www.facebook.com/groups/132736913603681/permalink/1711866759024014/
דרושה מלוות קומונות וגרעין באיזור המרכז (אור יהודה ,יפו ובת-ים) -
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/2662640814044826/
דרושה מנהלת קהילה לארגון יוניסטרים ,חצי משרה (תל אביב  -יפו) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4828348087175543
דרושה נציגה לתיאום פגישות בשוק ההון והנדל״ן (רמת גן) . -
https://bit.ly/3cgPVdx

דרושה מנהלת שי״ל (שירות יעוץ לאזרח) ,חצי משרה (יהוד מונוסון) -
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/621713719000597/
לחברת הייטק דרושה ( content creatorבני ברק) -
https://bit.ly/3wPNYyh
דרושה מחסנאית למחסן ציוד של מחשבים (ראש העין) -
https://bit.ly/3cm6BAg
דרושה אחראית כוח אדם ליחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת תל אביב 70% ,משרה (תל אביב) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3001194186763143/
דרושה רכזת קהילה ותרבות לעמותת ה.ל.ל( .תל אביב) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3001350746747487/
למרכז יצחק רבין דרושות מדריכות ומנחות סדנאות (תל אביב) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2996634713885757/
דרושה מזכירה להסתדרות הפסיכולוגים בישראל 40% ,משרה (רמת גן) -
https://www.facebook.com/mariel.huberman/posts/4559314690794420
דרושה רכזת הדרכה ועבודה קהילתית למרכז אדוה 50% ,משרה (תל אביב) -
https://www.facebook.com/AdvaCenter/posts/4811791095518236
דרושה רכזת לקבוצה בתכנית "אשת חיל" 50% ,משרה (רמת גן) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4802076616469357
דרושה נציגת מוקד מידע וזימון תורים לבית חולים (הרצליה) -
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/611407329887483/
למקלט לגברים קורבנות סחר דרושה מדריכה (פתח תקווה) -
https://www.facebook.com/groups/132736913603681/permalink/1711051965772160
ל"כל זכות" דרושה עורכת וכתבת תוכן שיווקי בחצי משרה (תל אביב) -
https://www.facebook.com/sharon.hornstein.3/posts/10159339207964544
משרד עורכי דין בתחום המקרקעין מציע עבודה עם סיכוי שווה לתומכת טכנית (חולון) -
https://www.facebook.com/sicuyshaveh/posts/4656174877774782
דרושה נציגת שירות טלפוני (ראשל״צ) -
https://bit.ly/3nl2Amg
דרושה מזכירת עמותה ועוזרת אישית למנכ"ל (עמותת בית מיחא ,תל אביב)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/54864
דרושה סייעת מחליפה לפי קריאה למעון גילאי ( ,0-3חברת א.ד.נ.מ)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/57501

דרושה מדריכה חינוכית מחליפה למועדונית לילדים בסיכון לפי הצורך (חולון)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/56409
דרושה מדריכה מעבירת חוגים (בית אקשטיין ,קיבוץ נצר סרני)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/58019
דרושה רכזת השלמת השכלה לליויי משתקמים המתמודדים עם מגבלות נפשיות (חובה רכב) (ראשל"צ)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/55380
דרושה רכזת שיווק ארצית לעמותה בתחום בריאות נפש (חובה אנגלית ברמה גבוהה) (ת"א)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/46103
דרוושת גננות וסייעות לצהרונים (צפון תל אביב)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59167
דרושה רכזת לתוכנית המנטורינג (עמותת "יוצאים לשינוי" ,תל אביב)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59264
דרושה רכזת תעסוקה נתמכת (רישיון ורכב -חובה) (רחובות)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59256
דרושה מטפלת עבור משפחה עם אם חד הורית לטיפול בילדים אחר הצהריים (ראשון לציון)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59383
דרושה מנהלת חשבונות למחלקת הכספים והתפעול (עמותת "מרכז מעשה" ,בן שמן)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59411
דרושה רכזת תכנית פיתוח חוסן תעסוקתי לבוגרים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה (מכללת גל ,רעננה)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59399
דרושה מנהלת למועדון חברתי (עמותת "אפי" ,תל אביב)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59403
דרושה מדריכה לתוכנית המלווה צעירים עם מגבלה בעת התנדבותם לצה"ל (בסיסי הקריה ותל השומר)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/48720
דרושות מדריכות לתוכנית דיבייט בבתי ספר-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/42187
דרושה מנהלת אדמיניסטרטיבית רקע (עמותת אופנים ,ת"א)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59195
דרושה פרוייקטורית לניהול התערבות טקטית למבואות מוסדות התרבות (ת"א) -
https://www.facebook.com/tali.bergel/posts/6238288849521539
דרושה רכזת גנים לחברת צהרונים (תל אביב)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/58610

>>>ירושלים והסביבה
הבית הפתוח מחפש רכזת תכנית נוער וצעירות (ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/132736913603681/permalink/1710991632444860/
דרושה עוזרת דיקן בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית (ירושלים) -
https://bit.ly/3kJJUe3
מקום לשירה מחפש פרוייקטורית להפקת שני פסטיבלים 50% ,משרה ירושלים) -
https://www.facebook.com/PoetryPlace.Israel/posts/6310512399018848
דרושה רכזת קהילה ותרבות לעמותת ה.ל.ל( .ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3001350746747487/
דרושה רכזת גיוס ואדמיניסטרציה לחברת הייטק בתחום הרפואי ,חצי משרה ,החלפה לחל״ד עם אפשרות
הארכה ואופציה להרחבה (ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4779999592010393
התנועה לאיכות השלטון מחפשת סטודנטיות למשפטים למחלקת הגנה על חושפי שחיתות (ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2998163627066199/
דרושה רכזת קליטה למינהל קהילתי גוננים 50% ,משרה (ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2998419160373979/
למחלקת פיתוח מדיניות בעיר עמים דרושה רכזת למעקב וקידום מדיניות 50% ,משרה (ירושלים) -
https://www.facebook.com/ir.amim.7/posts/4603911289666997
עמותת  0202מחפשת מנהלת פרוייקט סיורים כחלק ממחקר בינלאומי (ירושלים) -
https://www.facebook.com/0202updates/posts/2695398630754979
דרושה רכזת תוכניות ופרוייקטים (עמותת בית גלגלים ,אבן ספיר)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/46726
דרושה מורה לנגינה בעלת גישה טיפולית לעבודה עם ילדים עם קשיים רגשיים (ירושלים)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59484
דרושה מנהלת תחום החינוך ("נשות הכותל" ,ירושלים)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59224
דרושה רכזת לקהילת מעיינות (שכונת ארנונה ,ירושלים)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59438

>>>שפלה והדרום
דרושה רכזת מיצוי זכויות לבית המשפט הקהילתי מחוז מרכז 50% ,משרה (רמלה והסביבה) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2999067000309195/
דרושה מנהלת תיק לקוחות לחברת דיגיטל (שפלה) -
https://www.facebook.com/yaarit.lobelashush/posts/10159894462882490
דרושה מנהלת למינהלת החברתית (לוד) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4812455525431466
דרושה מדריכה לשיעורי סדנא פעילים (בית ספר יסודי ,אשדוד)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/51928
דרושה מפתחת משאבים לעמותה (דרושה אנגלית כשפת אם בדיבור וכתיבה)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/57985
דרושה רכזת מועמדים (עמותת "עולים ביחד" ,לוד)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/58022
דרושה מנהלת אשכול לניהול תוכנית טיפולית בגני תקשורת על הרצף האוטיסטי (אלו"ט ,אשקלון ושדרות)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/57583
דרושות מדריכות להוראת השפה העברית עבור תלמידים דוברי ערבית (יישובי המגזר הבדואי ,דרום)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59140
דרושה מדריכה להובלת תוכנית פיתוח מנהיגות ומצוינות ("קרן רמון" ,מצפה רמון)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59203
דרושה רכזת למועדונית לילדים עם מוגבלות (מועצה אזורית חוף אשקלון)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59421
דרושות רכזות לפיתוח הדרכה (תנועת "כנפיים של קרמבו")-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/56052
דרושה מזכירת אגף לרשת חינוכית (גדרה)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/39121

>>>ארצי
דרושות מנחות לסדנאות בנושאי מגדר ולהט״ב ברחבי הארץ (רכב יתרון) -
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/4500009286759378/
מרכז מצמיחים להפחתת אלימות והעלאת תחושת השייכות בבתי ספר מחפש מנחות (ת"א ,מודיעין,
רחובות ,נס ציונה ,ראשון לציון ,אשדוד ,אשקלון ,באר שבע) -
https://bit.ly/3chi30d

דרושה מנטורית בתוכנית קידום בנות לתלמידות בכיתה ט' ,סטודנטית בתחום ההנדסה ומדעי המחשב
(פריסה ארצית) -
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/889030745085932/
דרוש רכזת למיזם בינלאומי המיועד לנוער בישראל ובחו"ל 100%-80% ,משרה בשעות גמישות (לא מצוין
מיקום) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4784533048223714
עמותת  One Dayמחפשת מדריכות פעילות במשרה חלקית (רחבי הארץ ,בעיקר במרכז) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/476682950999406
8/
דרושות מדריכות טכנולוגית לגיל השלישי (ביישובים נתניה ,בת ים ,בית שמש ,בני ברק ,באר שבע ,אשדוד,
קרית גת ,מועצת אל קאסום ,נצרת ,שפרעם ,ריינה ,עילוט) -
https://minisite.hunteredge.me/#/?d=6nuR_C6ZEL
לרשת אנקורי דרושות למגוון משרות -
https://bit.ly/3oQJPqr
דרושות סטודנטיות לתוכנית קידום ארצית של תלמידות למגמות טכנולגיות ארצית (עמותת תעשיידע)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/49043
דרושות מדריכות דוברות ערבית להדרכת קורסים וסדנאות בבתי ספר (חובה רכב)( ,עמותת תעשיידע)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59005
דרושות מדריכות למגוון מוסדות חינוך לתוכנית הדרכה עם בע"ח (חובה רכב והחזקת בע"ח בבית)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/53609
דרושות מנחות בתחום תרבות יהודית -ישראלית (מכון מורשת בן גוריון ,אזור חיפה ודרום הארץ)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59510

