24. 1. 22 לוח מ שרות עדכני ל

>>>עבודה מהבית
- דרושה מנהלת רשת ועורכת תוכן לתיק תק – רשת חברתית שיוויונית ללימודים
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/67636
- )דרושה חשבת שכר לקרן החדשה לישראל (ירושלים ומהבית
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/67717
- דרושה אשת מכירות והפקה לדיאלוג פתוח ישראל
https://www.facebook.com/opendialogueisrael/posts/1909794262536425
- דרושה עוזרת מחקר בתחום הונאות פונזי
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/71270
- )לוד/ יום עבודה בירושלים,דרושה מנהלת שיווק ומרקום לעמותת דף חדש (היברידי
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/71188
- דרושה פרילנסרית שותפה לדרך למיזם המחבר בין אופנה וקיימות
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/68499
- ) מגייסת למגוון משרות פתוחות (כולן עבודה מהביתDoiT International חברת
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5031827596827590
- ) מחפשת נשות תמיכה וקשרי לקוחות (מהביתVSpirits Technologies חברת פיתוח הצ'אטבוטים
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5034522506558099/
- ) תל אביב, משרה (היברידית50-100% ,אידוב לדיבייט ורטוריקה דרושה מנהלת פרוייקטים-למרכז כהן
https://www.facebook.com/cohenidov/posts/1769039356634350
- ) תל אביב, (היברידיתKnowledge Management & Tender Specialist  דרושהDeloitte-ל
https://www.facebook.com/groups/misrot4/permalink/4656188364435361/

דרושה עוזרת אישית פרילאנס ל 10-שעות שבועיות (מהבית) -
https://www.facebook.com/hadas.kidron/posts/10158262161471231
דרושות עובדות למגוון משרות ב ,Matrixמשרות מלאות בלבד ,חלקן היברידיות לתפקידים טכנולוגיים (בפריסה
ארצית) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5092881367388879
עמותת רקפת ,המתמחה בסיוע למתמודדים עם חרדה חברתית ,מחפשת מובילה טכנולוגית (היברידית ,תל
אביב) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5093829007294115
חברת  Justtמגייסת למשרת סטודנטית ( Chargeback Analyst -היברידית  -תל אביב) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5096079923735690/
חברת וולטה סולאר מחפשת מנהלות לקוחות ופרויקטים (תל אביב ,עם גמישות לעבודה מהבית) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5094245830585766/
לארגון בעצמי דרושה מיישמת אפליקציות ארגוניות (היברידית ,תל אביב) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5098606773483005/
דרושות עובדות לניהול תיקי לקוחות בחברת הייטק (היברידית) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5052961801380836
לעמותת צלול דרושה מנהלת פיתוח משאבים (היברידית ,מרכז) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5053325728011110
הבית לסולידריות חברתית מגייס נציגי תמיכה ושירות לעסקים (היברידית ,הרצליה/תל אביב) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5056187504391599
עמותת  80-20מחפשת מנהלת מוצר (היברידי ,תל אביב) -
https://bit.ly/3AsI1sL
דרושה סמנכ"לית מטה ותוכניות  -לובי המיליון (היברידית ,תל אביב) -
https://bit.ly/3tTm30U
לארגון ‘יוצאים לשינוי’ דרושה מנהלת סושיאל בחצי משרה (גמישות במיקום עבודה) -
https://bit.ly/32sCaHr
למיחא ארגון גג לקידום ולהעצמה של ילדים כבדי שמיעה וחרשים ומשפחותיהם דרושה מנהלת במשרה חלקית
(מהבית)  -קו"ח למייל shlomit@yaze.co.il

לארגון  121דרושה סטודנטית (תל אביב ,גמישות לעבודה מהבית) -
https://www.facebook.com/tali.nir/posts/10226231469190681

>>>חיפה והצפון
דרושה רכזת קבוצה לארגון חברתי שנותן סיוע לילדים חולים ומשפחותיהם (חיפה)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/58479
דרושות רכזות לתנועת נוער ,חובה רכב (בקעת הירדן)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/17096
דרושה רכזת תעסוקה למרכז מית"ר (טירת הכרמל) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69436
דרושה רכזת מדיה ,תקשורת ומשאבים (איזור חיפה) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/71264
דרושה רכזת שלוחת גליל מערבי למרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בחיפה והצפון -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/71246
דרושה חונכת לילדים עבור פרוייקט של משרד הביטחון (ירכא וכפר רמא) –
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69393
דרושה רכזת מחוז צפון לעמותת אח בוגר אחות בוגרת-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69598
דרושה רכזת קשרי גומלין בשותפות גליל מערבי של הסוכנות היהודית (אכזיב) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/71214
דרושה רכזת לגליל המזרחי לפרוייקט שבי"ל – שבים.ות לעבודה ( -ראש פינה ,חצור וצפת)
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/71198
עמותת ג'ינדאס מחפשת עובדת קהילתית להתחדשות עירונית (מגדל העמק) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3054273601455201/
לתכנית  Start Up Nowשל עמותת  Unistreamהמנגישה את עולם היזמות לבני/ות נוער דרושות מדריכות
(צפון) https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3052933961589165/ -
לתכנית תעסוקה שווה ,עבור אנשים עם מוגבלות דרושה רכזת פרט (חיפה) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3054215214794373/
לעמותת סאנרייז ישראל דרושה מנהלת פעילות אזור צפון -
https://www.facebook.com/Sunrise.Israel/posts/4878005218886749

>>>שרון
דרושה מנהלנית תחום צהרונים (תל מונד)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/43239

- )דרושה רכזת השלמת השכלה בתחום השיקום – דוברת ערבית (אום אל פאחם
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/64877
-)דרושות מנהלות משרד לסטודיו לריקוד לילדים (כפר סבא והוד השרון
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/58563
- )דרושה עוזרת אדמיניסטרטיבית למרכז טיפולי (כפר סבא
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69692
- )דרושה רכזת גיוס ומשאבי אנוש (כפר סבא
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/49370
- )לעמותה הפועלת לקידום גיוון תעסוקתי בהייטק דרושה רכזת קשרי מעסיקים (נתניה
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5093525207324495/
- ) דרושה מנהלת משרד ועוזרת מנכ"ל (נתניה,לקבוצת תאת טכנולוגיות
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5059087760768240/

>>>מרכז
-) עיריית תל אביב,דרושה רכזת לתוכנית "תופסים כיוון" (יחידת הצעירים
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/68058
-) עיריית תל אביב,דרושה רכזת לפרויקט "סטודנטים בונים קהילה" (יחידת הצעירים
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/68056
- )דרושה רכזת אדמיניסטרציה ופרוייקטים למכון מאקרו לכלכלה מדינית (ת"א
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69628
- )דרושת אשת סושיאל מדיה ותוכן לעמותה ותיקה (פתח תקוה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69404
-) תל אביב,דרושה מזכירה (המרכז הישראלי לטיפול בהימורים
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63198
- דרושה רכזת שירות לאומי לאיזור ת"א חולון
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/71026
-) הרצליה,ה.ל.דרושות מדריכות לגיל השלישי (עמותת ע
https://shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69813
-)דרושה אחראית פיתוח פרויקטים למטרות קידום ופיתוח לקליניקה קהילתית (הרצליה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69808
-)דרושה רכזת למרכז למידה עירוני (הרצליה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69798

דרושה מפיקה ואשת מכירות לבית סיסטם עאלי (חולון) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/71251
דרושות מדריכות לקבוצה של פיתוח כישורים חברתיים (רכב חובה)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/60197
דרושות מדריכות לטיפול בילדים באמצעות בעלי חיים (בתי ספר במרכז)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/56948
דרושה עוזרת אדמיניסטרטיבית (חברת אשנ" ,תל אביב)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/62165
דרושה גייסת משאבים לבית מורשת יהדות בולגריה (יפו) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69649
דרושה מנחת קבוצות למפגשי העצמה עבור בתחום התעסוקה לנוער – דוברת ערבית (ת"א יפו) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/65196
דרושה עו"ס לאסותא רמת החייל (ת"א) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69504
לחברת  Tufinטכנולוגיות דרושות למגוון משרות (תל אביב) -
https://bit.ly/33MvxR1
ג'ירפה מחפשים עובדות לניהול חשבונות ,לצוותי האריזה ולמערך המשלוחים (תל אביב) -
https://www.facebook.com/ori.amir.14/posts/10224580029942413
למרפאות הניידות של מרפאת לוינסקי דרושה אחות (תל אביב) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5076639929013023
לאוניברסיטת ת"א ,המדור לקידום סטודנטים וסטודנטיות דרושה יועצת סטודנטים -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3053605031522058/
למרכז מאקרו לכלכלה מדינית ,מכון מחקר דרושה רכזת פרויקטים ואדמיניסטרציה (תל אביב) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3053047404911154/
קרן דורית פלדמן מחפשת סטודנטית לעבודת רישום ארכיונית של עבודות אמנות(תל אביב) -
https://www.facebook.com/yali.nativ/posts/10159909730045762
חברת המחקר  Meidataמחפשת אנליסטיות (רמת גן) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5058816420795374
למרכז מאקרו לכלכלה מדינית ,מכון מחקר דרוש ה רכזת פרויקטים ואדמיניסטרציה (תל אביב) -
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/247495984224547/
דרושה מזכירה לעבודה במרכז לרפואת הנשים "איה מדיקל" באסותא רמת החייל (תל אביב) -
https://www.facebook.com/ayamedical/posts/5251378458210195

לאקדמיית  Ciscoהמובילה בישראל דרושה רכזת קורסים (רמת גן) -
https://www.facebook.com/groups/misrot4/permalink/4619146598139538/

>>>ירושלים והסביבה
דרושה רכזת לקהילת אקטיביסטית בעמותת עלם (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/71265
דרושה פקידת קבלה בדיור מוגן (שורש) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69383
דרושה מנהלת פרוייקטים לפורום מיכל סלה (מבשרת ציון) -
https://www.facebook.com/MichalSelaForum/posts/497982868326695
דרושה חשבת שכר לקרן החדשה לישראל (ירושלים ומהבית) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/67717
דרושה עובדת אדמיניסטרציה למרכז "אמירים" (מודיעין) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/70993
דרושה רכזת חברתית לעבודה עם בני הגיל השלישי (בקעת תלפיות ,ירושלים)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69841
דרושה רכזת קרוסלה למנהל הקהילתי בית הכרם (ירושלים) –
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69459
דרושה מוקדנית תפעול לעמותת לביא (ירושלים) –
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/71437
לארגון בזכות ,המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות ,דרושה גייסת משאבים (ירושלים) -
https://www.facebook.com/bizchut/posts/2713101178836143

לארגון בזכות ,המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות ,דרושה מנהלת תחום קהילה ומתנדבים (ירושלים)
https://www.facebook.com/bizchut/posts/2713104035502524
לעמותת מחשבה טובה דרושה רכזת פדגוגית (ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5058870304123319
דרושה מנהלת תחום (חיים בקהילה) לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (ירושלים) -
https://bit.ly/33M6H3F

תנועת "מצילים את הרי ירושלים" מחפשת מנהלת -
https://bit.ly/3Iuct8M
לעמותה לקידום זכויות אזרחיות בציבור החרדי דרושה עורכת דין בעלת אוריינטציה חברתית (מודיעין עילית,
ביתר עילית ,בית שמש ואלעד) -
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/949070109351305/
דרושה מנהלת משרד לעמותת לתת פה  -תכנית מוגנות לילדים ונוער (ירושלים) -
https://www.facebook.com/adi.vimer/posts/10159231535403300
שלוחת מינהל קהילתי גנים בגבעת משואה מחפשת רכזת קהילה (ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3054395131443048/
דרושות למגוון משרות בעוגן  -קבוצה פיננסית-חברתית ללא כוונת רווח (ירושלים) -
https://bit.ly/3rIqqt3
מחפשים סמנכ"לית ליוזמת האנרגיה הטובה (עמק האלה) -
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159865537962372&set=gm.3052865161596045
לעמותת סאנרייז ישראל דרושה רכזת פעילות בביה"ח הדסה עין כרם (ירושלים) -
https://www.facebook.com/Sunrise.Israel/posts/4878005218886749
לקרן לעידוד יוזמות חינוכיות דרושה רכזת מיון (ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5050258051651211
למרכז רוסינג דרושה מנהלת כספים 50% ,משרה (ירושלים) -
https://www.facebook.com/RossingCenter/posts/2953889154922541

>>>שפלה והדרום
דרושה חונכת לילדים עבור פרוייקט של משרד הביטחון (קרית גת) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69394
דרושה רכזת מחוז דרום לתכנית המנטורים "בחברת אחיי" מבית מניפה -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69651
דרושות רכזות ומדריכות לתנועת נוער מובילה (באר אורה ואילת)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/55608
דרושה אשת טלמרקטינג לבת דור (באר שבע) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/57413
דרושות מדריכות טבע ,חובה רכב (עמותת שלובים ,אשדוד ובאר שבע)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59157

דרושה רכזת ומדריכת חינוך סביבתי לחברה להגנת הטבע (באר שבע) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66526
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/64222
דרושות נשות טיפול וחינוך לתוכנית התערבות לילדים מתקשים ,רכב חובה (כל אזור השפלה)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66963
דרושות רכזות פעילות ומדריכות לתנועת נוער מובילה (אשדוד)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/56553
דרושה מנהלת חינוך לקיבוץ שילר -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/68098
מחלקת החינוך של מרכז סיוע תאיר מחפשת מתאמת סדנאות (אזור השפלה) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5070890626254620/
מהות -הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי ,מגייסת לתפקיד רכזת פרויקטים (אשדוד) -
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10217198194906140&set=gm.5068273693182980
"מלודיקה  -קפה וחברים" מתחם בילוי לנוער וצעירים ,מגייסת רכזת חברתית (לוד) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5056216944388655
למרכז רפואי סורוקה דרושות סטודנטיות לתיגבור במגוון תפקידים במאבק בנגיף הקורונה (באר שבע) -
https://bit.ly/33Z8Etk
המרכז ליוגה באר שבע מחפש פקידה לניהול הסטודיו -
https://www.facebook.com/sicuyshaveh/posts/4935305126528421
דרושה רכזת נטע (דימונה) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5094100910600258
דרושה עובדת לריכוז ייזום והובלה של מיזמים המקדמים קהילתיות-יהודית-ישראלית-מקומית (גן יבנה) -
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/1346664429117414/?source=post_permlink
תכנית "בחברת אחיי" מחפשת רכזת מחוז דרום -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3053002911582270/
"המנסרה" מרכז הצעירים של מצפה רמון מחפשת מנהלת קשרי קהילה -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5071013506242332

>>>ארצי
דרושה מדריכת הייטק וסייבר לארגון חללית לילדים (פרדס חנה ,עכו ,בת ים ורעננה) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69646

דרושות מתאמות טיפול לידיד נפש -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/26244
דרושות רכזות איתור ומיון (תוכנית קו הזינוק)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/68580
דרושה מדריכה לחיים עצמאיים לתכנית של הג'וינט (רעננה ,ר"ג רחובות ,גבעתיים ,רמת השרון ) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/71374
דרושות רכזות לתוכנית עמיתים המלווה צעירים עם מגבלות נפשיות-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69785
דרושה מנכ"לית למועדון ספורט לקהילה הגאה (נכונות לנסיעות ברחבי הארץ ,משרדים במרכז)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69832
דרושות סייעות לחינוך המיוחד לעבודה עם ילדים בגיל הרך (מעונות וגנים בפריסה ארצית)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/47260
דרושות מנחות לתוכנית כנפיים-גבהים חדשים בחינוך ,עם רכב (באזור המרכז והשרון) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5057566734253676/
עמותת "חיים בפלוס" בתחום החינוך הפיננסי לצעירים בישראל מגייסת מנטוריות -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3052836218265606/
דרושה רכזת חברתית לתכנית אלפא (לא מצוין מיקום) -
https://bit.ly/3AuqNeU
דרושות מנחות יהודיות וערביות לקליידוסקופ (באר שבע וירושלים) -
https://www.facebook.com/kaleidoscope.israel/posts/3112634842329125
דרושה רכזת מענקים לעמותת חמניות (לא מצוין מיקום) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5059673857376297/
אנו (חל"צ) מחפשים רכז.ת לקבוצות הפעילים (ארצי) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5068287793181570
לשותפיות אדמונד דה רוטשילד דרושה רכזת גיוס ומיון לתוכנית מנהיגות מובילה ברחבי הארץ -
https://www.facebook.com/groups/misrot4/permalink/4616215805099284/
דרושה מנהלת לאחווה הסטודנטיאלית הגאה (בפריסה ארצית עם אופציה לשילוב עבודה מהבית)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/68883
דרושה רכזת חינוך חברתי (רקפת למערכת החינוך בפריסה ארצית והגעה למשרדים בתל אביב)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69710
דרושות משלבות לרחבי הארץ -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69319
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/70995

https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69320

עוד משרות ניתן למצוא בדף של עבודה נגישה
https://www.facebook.com/AvodaNegisha/posts/590497378956179

