לוח משרות עדכני ל9 -ביוני 2022
חלק מהמשרות נמצאות בקבוצות סגורות בפייסבוק,
יש להצטרף לקבוצה כדי לראות את ההצעה

>>>עבודה מהבית או במודל היברידי
לעמותת כ״ן  -כוח נשים דרושה רכזת קהילות (היברידית ,מרכז) -
https://www.facebook.com/ken.org.il/posts/365249008978784
עמותת לובי המיליון מחפשת מנהלת משרד (היברידית ,מרכז) -
https://www.facebook.com/alex.rif/posts/10160037533663624
דרושה מנהלת אופרציה ל( Skidealהיברידית ,נתניה) -
https://www.skideal.co.il/article/jobs-operation/
דרושה חוקרת במכון לתכנון כלכלי ( 3משרות) (היברידית ,הרצליה) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5484485874895091
דרושה מנהלת תוכניות ל"קרן ביחד" ,קרן משפחת סטלה ויואל קרסו (היברידית ,ת"א) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5487483907928621
דרושות סוקרות למשרה זמנית ב ( she codesעבודה מהבית) -
https://www.facebook.com/groups/148638691986690/permalink/1935703253280216
חברת  Volta Solarמחפשת נציגת שירות ותמיכה ( Service & Support Associate -היברידית ,ת"א) -
https://bit.ly/3mi3pe5

- ) ת״א, מחפשת מנהלת מרחב במשרה מלאה (היברידיתQueen B עמותת
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5466586933351652
- ) (עבודה מהביתTechnical Support Engineer  מחפשיםLeap חברת
https://bit.ly/3zjcfzS
- ) ת"א,דרושה רכזת חינוך למטה החינוך וההסברה של איגוד מרכזי הסיוע (היברידית
https://www.facebook.com/AssociationRapeCrisisCentersIsrael/posts/5179245918799188
- ) ר"ג, (היברידיתWebmaster  מגייסתWSC-Sports חברת הסטארטאפ
https://bit.ly/3tgSyFl
 עם ניסיון עשיר בתחום המוסיקה,דרושה עוזרת אישית למנכ״ל סוכנות ייעוץ והובלת תהליכי התפתחות אישיים
- )(היברידית
\https://www.facebook.com/YONATANGELF/posts/10161957354654251
- ) ירושלים,דרושה עוזרת מחקר למכון הישראלי לדמוקרטיה (היברידית
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3159547684261125/
- )רחובות/ ת"א, (היברידיתHR-TECH  לחברתPeople Analyst דרושה
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5503245419685803
- ) הרצליה, (היברידיתIguazio  לחברתFrontend Team Leader דרושה
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5495733183770360
- ) ת"א,דרושה מנהלת פרוייקטים למכון למנהיגות איכותית (היברידית
https://bit.ly/3NomuHp
- ) יזרעאל,מיטרוניקס מגייסת למגוון רחב של תפקידים (היברידית
https://bit.ly/3avQPoM
, מחפשת עובדת למשרת סטודנטית במחלקת פיתוח המשאבים (היברידית,אפ חברתי- סטארט,Atlas חברת
https://www.facebook.com/michal.aharoni.3/posts/10224564101464176 – )באר שבע
- ) ת"א, (היברידיתFuniaדרושה מנהלת סושיאל ל
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3158177494398144/
-) חולון, המדעים והמתמטיקה (היברידית,דרושה רכזת פיתוח בחינות בתחומי השפה
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3159550337594193/
- ) ת"א,דרושה רכזת גיוס והדרכה לעמותת "חמניות" (היברידית
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3157972867751940/

- ) חיפה,דרושה רכזת פיתוח משאבים למיח"א חיפה (היברידית
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3159079007641326/
- ) ת"א,דרושה רכזת פיתוח עסקי במחלקת פיתוח משאבים של עמותת "לתת" (היברידית
https://minisite.hunteredge.me/#/?d=i0eQXWObB6
- ) פתח תקווה,דרושה רכזת תקשורת וממשל לארגון "בטרם" (היברידית
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3158751994340694/
- ) בת ים,דרושה מזכירה לשירותי הדספייס והדספייס אונליין (היברידית
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/87023
- ) מרכז,דרושה רכזת שכר לעמותה במרכז הארץ (היברידית
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/87230
- )רכזת מחקר ופיתוח ידע (חובה אנגלית ברמה גבוהה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/87218
- ) ירושלים, (היברידיתJGIVE דרושה מנהלת תיקי לקוחות לחברת
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/posts/5520577151285963/
- ) פ"ת,דרושה רכזת ידע ומחקר לעמותת שיקום אחר (היברידית
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/posts/5523110911032587/
- ) ירושלים,דרושה מנהלת קשרי תורמים דוברת אנגלית למרכז טיפולי (היברידית
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3157036544512239/

>>>חיפה והצפון
- )שטראוס מגייסים מנהלת פיתוח אריזה לחטיבת האוכל (כרמיאל
https://www.facebook.com/dina.shoval/posts/10160263753907249
- )דרושה רכזת משתתפים לתוכנית למצוינות בקריירה לצעירים (מגדל העמק
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86988
- )דרושה רכזת פדגוגית (נהריה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86881
- )דרושות רכזות ליווי מתנדבות דתיות בשירות לאומי (כל אזור הצפון
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/76586
- )דרושה רכזת שירות תמיכה בלימודים אקדמיים (איזור חיפה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/73903

-)דרושה מדריכה לעבודה בתוכנית אור שפתית (חדרה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/84617
- )דרושה מלוות משפחות למרכז עוצמה (חיפה וקריית חיים
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86894
- )דרושות חונכות חברתיות לעבודה עם נפגעי נפש (איזור חיפה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/38337
- ) גבעת עדה- דרושה רכזת תרבות ואירועים (בנימינה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86758
- דרושה רכזת גיוס משאבים לאקי"ם חיפה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/88124
- דרושה רכזת גיוס כ"א ומתנדבים לאקי"ם חיפה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/88125
- )דרושה אשת מכירות למרכז תעסוקה בתחום האומנות (חיפה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/81852
- )דרושה עו"ס קהילה (מעלות תרשיחא
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/87232

>>>שרון

- )דרושה רכזת תפעול לארגון חברתי (רעננה
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3157908797758347/
 דרושה עו"ס עבור תוכנית ייחודית המסייעת לפליטות אוקראיניות המעוניינות לעשות עלייהitworks לעמותת
- )ולהשתלב בסקטור ההייטק בישראל (אזור תעשייה פולג
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5478272292183116
- )דרושה מלווה לסבתא המשתקמת בבית לוינשטיין (רעננה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86965
- ) רוסית יתרון (כפר סבא, דוברת אנגלית,דרושה רכזת מידע למרכז המידע וההסברה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/78104
- )דרושה רכזת מעורבות חברתית במחלקת נוער וקהילה (הוד השרון
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86672
- )דרושה מובילת טכנולוגיה מסייעת עבור ילדים ובוגרים עם מוגבלות (רעננה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/87198
-)דרושה רכזת קהילה למרכז קהילה ונוער עציון (כפר סבא
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/87191

דרושה רכזת גיוס לחברה העוסקת בשיקום תעסוקתי -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/79129
דרושה סגנית מנהל פיתוח ושותפויות אסטרטגיות למרכז הישראלי לחדשנות (כפר סבא) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86903
דרושה רכזת גיוס לחברה העוסקת בשיקום תעסוקתי (כפר סבא) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/79129
דרושה מטפלת לקבוצות למיומנויות חברתיות לילדים (כפר סבא) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86873
לחברת נוצ״ץ דרושה מלווה  -מדריכה למלש״ביות וחיילות (נתניה) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5481867801823565

>>>מרכז
לחברת  Cellxpertדרושה מנהלת גיוס ואדמיניסטרציה (תל אביב) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5499416730068672
לארגון בית אקשטיין למחלקת משאבי אנוש דרושה רכזת גיוס (תל אביב) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5476229949054017
 Kendagonמחפשים עובדות למגוון משרות (קרית אונו) -
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6896038549636857856/
מגוון משרות במחלקת קשרי קהילה והתנדבות של עמותת "לשובע" (יפו) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5506088176068194
דרושות למגוון תפקידים במרכז פרס לשלום (יפו) -
https://bit.ly/3zjrqt9
דרושה מנהלנית למארג – התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע במוזיאון הטבע (ת"א) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/posts/5503961099614235/
דרושה טכנאית חדר שליטה ובקרה (דשבורד) ל ,Utronחברת הייטק המפתחת חניונים רובוטיים (איירפורט
סיטי) -
https://bit.ly/3xhK9ns

- ) דרושות למגוון משרות (תל אביבDig לחברת
https://www.dig.security/careers/jobs
- דרושה רכזת סטודנטים לתכנית הישגים להייטק באוני' בר אילן
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3159476677601559/
- ) סטארט אפ בתחום הבריאות (תל אביב- Sweetch- בPatient Experience-דרושה עובדת לצוות ה
https://bit.ly/3asvE7p
- )דרושה רכזת תכניות חינוכיות בארגון בינ״ה (תל אביב
https://www.facebook.com/groups/148638691986690/permalink/1920072948176580/
- )דרושה אחראית לוגיסטיקה ל״ואהבתם״ (תל אביב
https://www.facebook.com/ve.ahavtem/posts/1399205840525723
- )דרושה מזכירה עם מודעות חברתית למשרד עורכי דין (תל אביב
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86974
- )דרושה עוזרת מחקר למרכז אדוה (תל אביב
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86839
- )דרושות מדריכות חינוכיות למוזיאון העם היהודי (תל אביב
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/83166
- )דרושה מנתחת התנהגות (כל אזור המרכז
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/84938
- )דרושה רפרנטית למרכז מיון סינון ואבחון מועמדים לשירות לאומי (תל אביב
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86218
- )דרושה עוזרת אדמיניסטרטיבית לחברת אשנב (תל אביב
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/62165
-)דרושה מדריכת נוער לארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט (דרום תל אביב
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86837
- ) סיירת חסד ייחודית (בת ים-דרושה רכזת סיירת נוער לסח"י
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86815
- )דרושה רכזת מתנדבים ומשאבי קהילה (אזור
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/84399
- )דרושה רכזת למרכז חברתי של עמותת אנוש (תל אביב
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/74464

דרושה רכזת לחדר גרייה רב חושית למעון עבור אוכלוסיות מיוחדות (יפו) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/68738
דרושה רכזת קהילה ממקצועות העבודה הסוציאלית למרכז שיקום נכי צה"ל (יפו) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/87179
דרושה רכזת מתנדבות ותעסוקה במרחב הלב (לוד) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/88215
דרושות נציגות שירות טלפוני לחברת דנאל (ת"א) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/87412
דרושה פקידה עם ניסיון בגבייה (ת"א) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86542
דרושה אשת צוות לאלין בית נועם ,דיור קהילתי לאנשים עם מוגבלויות (קרית אונו) -
https://bit.ly/3GPUPg9

>>>ירושלים והסביבה
דרושה רכזת הכשרות ואירועים למכון ירושלים למחקרי מדיניות -
https://bit.ly/3MkxqVa
דרושה רכזת תוכן וקהילה ליוצאי החברה החרדית (ירושלים) -
https://bit.ly/3miXBRw
דרושה מנהלת קשרי תורמים דוברת אנגלית (היברידית ,ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3157036544512239/
דרושה מזכירה לארגון חינוכי (ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3158653354350558/
דרושה עוזרת אדמיניסטרטיבית למוזיאון "על התפר" (ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/posts/3158681761014384/
תכנית מרפ"א-מנגישים רפואה לאוכלוסיות בסיכון ,מהדרה חברתית לרפואה קהילתית ,מגייסת למספר
תפקידים (ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5478112258865786
למרכז הארצי לבחינות ולהערכה דרושות עוזרות מחקר לעריכה ,הפקה והגהה של דוחות מערכתיים וארציים
עבור מערכת החינוך (ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5475513139125698

דרושה עו"ס למכינת מלח הארץ (ים המלח) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/posts/3157722717776955/
ל ,RSIP Vision-חברת הייטק בתחום הרפואי ,דרושה רכזת משאבי אנוש ותפעול למשרה חלקית (ירושלים)
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5475556102454735
דרושה אחראית על מאגר ממוחשב למענים טלפוניים למרכז "תהל" (ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86878
דרושות מטפלות למיזם טיפולי חדש (איזור ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/79374
דרושה סטודנטית למטה הרשות לשיקום האסיר (איזור ירושלים) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86818
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/84629

>>>שפלה והדרום
דרושות מרפאות בעיסוק לשירותי בריאות כללית במספר איזורים בדרום -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3157445824471311/
דרושה מנהלת תחום חינוך לעמותת לנה  -לקידום החינוך ,הבריאות והרווחה בחברה הבדואית בנגב -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3157138664502027/
דרושה מאמנת עסקית/שיקומית לתוכנית "יוזמה – דרך הלב) (באר שבע) -
https://bit.ly/3GT3q1F
לאוניברסיטת בן גוריון בנגב דרושה טכנאית ומנהלת מעבדה (באר שבע)-
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5484437951566550
דרושות מרפאות בעיסוק לשירותי בריאות כללית במספר איזורים בדרום -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3157445824471311/
דרושה מנהלת תחום חינוך לעמותת לנה  -לקידום החינוך ,הבריאות והרווחה בחברה הבדואית בנגב -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3157138664502027/
דרושה מאמנת עסקית/שיקומית לתוכנית "יוזמה – דרך הלב (באר שבע) -
https://bit.ly/3GT3q1F

דרושות מורות למתמטיקה או יישומי מחשב (באר שבע ואשדוד) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/85917
לאוניברסיטת בן גוריון בנגב דרושה טכנאית ומנהלת מעבדה (באר שבע)-
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5484437951566550

>>>ארצי
ל Abra-דרושות למגוון משרות (לא מצוין מיקום) -
https://bit.ly/3Q5wqHx
דרושות רכזות לתוכנית "קו הזינוק" https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86842 -
דרושות רכזות בוגרים לעמותת "כנפיים של קרמבו"-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/84506
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/84505
דרושות רכזות קבוצה לתנועת נוע"ם (ת"א וירושלים) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/87015
דרושה מנכ"לית לעמותת על"ה לחולי המופיליה (שיבא תה"ש +כל הארץ) -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/86865
דרושות רכזות לתוכנית המכשירה אנשים על הרצץ האוטיסטי (חיפה ,מרכז וירושלים) -
https://bit.ly/3zr1xr4
ארגון ״יוצאים לשינוי״ מחפש רכזות למספר משרות (צפון ודרום) -
https://www.facebook.com/aya.wertheimer/posts/10228012638210395

דרושה עובדת לתפקיד היברידי של פלנרית/בקרית/קניינית לניהול קבלני משנה בהייטק (מבשרת ויקנעם)
https://bit.ly/3NTEWaH
דרושות מנחות לעמותת גשר (לא מצוין מיקום) -
https://www.facebook.com/groups/148638691986690/permalink/1918464221670786/
ל Parallel Wireless-דרושות למגוון משרות (לא מצוין מיקום) -
https://bit.ly/3xiHh9D

דרושות עו"ס למרכזי מיצוי זכויות בבתי חולים ברחבי הארץ
https://bit.ly/3PUT31k
דרושות נציגות שימור/שירות לקוחות במספר איזורים -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/87397
מגוון משרות שילוב ברחבי הארץ -
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/88603
בנוסף ,יש משרות רבות המותאמות לא.נשים עם מוגבלות בלוח המשרות ״עבודה נגישה״ -
https://bit.ly/3OcIIfN

