2022  ביולי14-לוח משרות עדכני ל

)היברידית->>>עבודה מהבית (או חלקית מהבית
 ארגון המדענים הישראלים בחול מחפש מנהלת פיתוח עסקי וניהול שותפויות אסטרטגיות- סיינס אברוד
- ) אזור השרון,ומנהלת קהילות בינלאומיות (היברידי
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3170684613147432/
 תחרות לאומית לסטארטאפים בתחום החינוך מחפשים מנהלת פרוייקטים,SEL Challenge - אתגר ה
- ) תל אביב,וקהילה (היברידי
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5577743115569366
- ) יוקנעם, (היברידיSenior Software Engineer  מחפשתLifeguard חברת
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5577613618915649
- ) קיסריה, מגייסת למגוון תפקידים (היברידיDarioHealth חברת
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5557337120943299
- )למרכז נציבות המדינה מחפשים נשות שירות (מהבית ותל אביב
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5599826713361006
- )ל'ארגון החרדי' של עמותת 'אחריי!' דרושה מנהלת תפעול וכספים (היברידי
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5600002720010072
- ) נוף הגליל,דרושה מנהלת לתנועת תוצרת הארץ (היברידי
https://www.tozerethaarez.org.il/job/nof-galilmanager/?fbclid=IwAR0kktMUjmI8u6yKsFjeYxlzw5K2S8RsVqb5MvcHiEFFf45siqNYOi2WHZ
U
- לעמותת תודעה דרושה מנהלת אדמיניסטרציה ותפעול
https://www.facebook.com/groups/148638691986690/permalink/1955970194586855/

- ) ירושלים,ליוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך דרושה כותבת תוכן ומרכזת הפקת פרסומים (היברידי
https://www.facebook.com/dananoajobs/posts/pfbid02tW6H4KDyoS7r81agvHSJBR1cJHN
7mR48LtFq78K1kznpkro81PcWM6iCJRnh9sk1l
- ) רמת גן,לתוכניות ספריית פיג'מה דרושה מנהלת – למשרה זמנית (היברידי
https://www.facebook.com/dananoajobs/posts/pfbid0EMVhUFZ6dFHvjNMQ74TUjwru6f8Y
SeKQmqF9kQZo6vST3rW4DAoFMZgSMZPPqCrBl
,ליחידת מדידה והערכה המפתחת בחינות למערכת החינוך דרושה רכזת פיתוח בחינות בתחומי השפה
- ) חולון,המדעים והמתמטיקה (היברידי
https://www.facebook.com/dananoajobs/posts/pfbid02tcyLB5mnHjwNUgVjqYZp8FR1uje5
7bTHs864jYEX6kSUm1poHWs4DJzdNeNDgMgml
- ) אזור השרון,לעמותת ברוח השטח דרושה מנהלת תכנית (היברידי
https://www.facebook.com/dananoajobs/posts/pfbid02MvxQQZi2xKehW54mS1rptSJ3mk
RVBtT31CeZjSxRfTbWyS6ChvuwTDPYBDkngugZl
- פוליטיקלי קוראת מחפשות מפתחת משאבי קהילה
https://www.facebook.com/maya.roman/posts/pfbid0V3E3Q6NWpdRbPtxvpAiwAQtT3F7y
J4toTQtzd41KcCfE1MA8zbXXooAweRJ69qeil
- ) תל אביב, לתחום הסיסטם (היברידיPMO  דרושהNESS -ל
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5589358497741161
- ) חיפה וירושלים, רכזת קידום חינוך לחברה משותפת (היברידי:אופוק דרושה-לעמותת סיכוי
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/558294934838207
6/
- ) חיפה ונהריה, (היברידי++C  מחפשת מפתחותEMG-Soft חברת
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/556636869670680
8/
- ) נוכחות באירועים ברחבי הארץ,לעמותת אחריי דרושה רכזת שותפויות (היברידי
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/556336954034005
7/
- )המכון למנהיגות איכותית מגייס סטודנטית לעיצוב (מיקום גמיש
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5577088585634819
- ) תל אביב,למינהלת מדידה והערכה במטח דרושה עורכת לשון ורכזת בחינות (היברידי
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3172960139586546/

- ) רמת גן,ת פרויקטים (היברידי/ה מנהל/לקואליציה למחלות נדירות דרוש
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3173262739556286/
- ) דרום,לתעסוקה שווה דרושה מנהלת תיק מעסיקים אזור דרום (היברידי
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3173170599565500/
-) שדה ורבורג,דרושה רכזת סושיאל לתנועת הנוער האיחוד החקלאי (היברידי
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91644
-) צפון והמרכז,דרושות רכזות לתוכנית יוצאים ללמוד ביוצאים לשינוי (היברידי
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91523

>>>חיפה והצפון
- )דרושה מנהלת לחצר הנשית (חיפה
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/556543996346634
8/
- )דרושה רכזת נוער (בית לחם הגלילית
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5577071855636492
-)דרושה רכזת פרויקטים לעמותת לב ח"ש (חיפה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91774
-)דרושה מזכירה טכנית ושירות לתושב (שורשים
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91607
-)דרושות מנחות סדנאות חינוך למניעת אלימות מינית וקידום מיניות הדדית (גליל והגולן
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91397
-דרושות חונכות לזכאי משרד הביטחון
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91418
- )ג (בית אורן-דרושה מנהלת ומפעילה לצהרון בגילאי א
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91570

>>>שרון
-)דרושה עו"ס למוסד לביטוח לאומי (סניף נתניה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91931

-)דרושה רכזת גיוס לחברה העוסקת בשיקום תעסוקתי (כפר סבא
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/79129
-דרושות חונכות אקדמאיות בתחום בריאות הנפש לעבודה עם סטודנטים
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/89763
- )דרושות חונכות לליווי חברתי לאנשים המתמודדים עם קשיים נפשיים (חדרה עד נתניה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/38645
- )לבית איזי שפירא דרושה רכזת גיוס ורווחה (רעננה
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3173845376164689/

>>>מרכז
- ) (תל אביבTechnical Support Engineer  מחפשיםNavina
https://www.comeet.com/jobs/navina/E6.00C/technical-supportengineer/ED.B23?coref=1.10.s39_A24&fbclid=IwAR0-LcNtbuf-e17Q7wPOms1mqu-17xyb1LBo58BV03FRzpNCRi4ajahdac
- )למרכז נוער דרושות רכזת בתנועת נוער ורכזת מערך התנדבות (חולון
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/557727672894933
8/
- )קריירה למגוון משרות עם סטודנטים (לוד-דרושות לעמותת טק
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5597551253588552
- )למוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין דרושות מדריכות (תל אביב
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5599613530048991
- )פוליטית (יהוד ושוהם-דרושה עוזרת אישית של אושיית תרבות ופעילה חברתית
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3179938142222079/
- )דרושה חוקרת למכון הישראלי לתכנון (הרצליה
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/558679427466425
0/
-  תה"ש-דרושה מתאמת מחקר לתפקיד ביחידת המחקר במכון האנדוקריני בבית החולים שיבא
https://www.facebook.com/shiran.shalem/posts/pfbid0jMLaoT6gDAYc2bRXugs1U4SGHAU
cAhGW2Mi8vRCoESeQ6nhmUCNWqbMgp3t2xgal
- )דרושה אחראית שרות לאסיא מדיקל (תל אביב

https://www.assia.co.il/positions/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA/?fbclid=IwAR2wjWwC8yZr40vouLKeavNHdgJqldTGV9s0ZNbjDL0WiZDT0oAgOaKc_4
- )הרשות לניצולי שואה מחפשת נציגות מידע טלפוני (תל אביב
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/559966076004426
– )למחלקת כספים של ארגון ״בעצמי״ דרושה אחראית בק אופיס (תל אביב
https://bit.ly/3AQCGhq
- ) דרושה מנהלת אדמיניסטרציה (תל אביב, חברת היי טק בתחום האונליין מרקטינג,Cellxpert לחברת
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5589229671087377
- )דרושה מנהלת למרכז להוראה מותאמת (תל אביב
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3170704146478812/
- ) מחפשת מדריכות (ראשל״צ, מכינה פמיניסטית ציונית מבית איגי,מכינת רות
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3173034766245750/
- )דרושה עו״ד בקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה (אונ׳ בר אילן
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3174115629470997/
-)דרושה עו"ס לרכז דירת מעבר (הרצליה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91867
-)דרושה עוזרת אדמיניסטרטיבית לחברת אשנב (ת"א
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/62165
-) רמת גן,דרושות רכזות גיוס והשמה (פתח תקווה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91019
-)דרושה רכזת תוכן לעמותת צ'יימס (ת"א וחולון
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/87329
-)דרושה רכזת לתוכנית לנערות ספורטאיות מצטיינות (יהוד
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91763
-)דרושה מנהלת מרכז למידה לפנימיית מקוה ישראל (חולון
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91775
-)דרושה רכזת מתנדבי חו"ל (ת"א
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91767
-)דרושה עו"ס לניהול מיצוי זכויות בבי"ח איכילוב (ת"א
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91798

-)דרושה רכזת כספים ותפעול לחברת נובה (ת"א
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91407
-)דרושה רכזת קשרי קהילה ושיווק פרויקטים של עמותת יד ביד (ת"א
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91618
-)דרושה עוזרת אדמיניסטרטיבית לאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה (ת"א
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91398
-)דרושות מדריכות חינוכיות למוזיאון העם היהודי (ת"א
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/83166

>>>ירושלים והסביבה
- ) ירושלים, הפקה והגהה (גבעת רם,למרכז הארצי לבחינות ולהערכה דרושות עוזרות מחקר לעריכה
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/558955028438864
9/
- )מוזאיקה מחפשת רכזת אינטייק למרכז הגישור ובניית ההסכמות (ירושלים
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5596761703667507
-)דרושות חונכות וסומכות (ירושלים והסביבה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/90371
-)דרושה רכז שירות לאומי במגזר הערבי בהדסה עין כרם (ירושלים
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91866
-) מילוי מקום לחל"ד (מערב ירושלים,דרושה עו"ס קהילתית לתחום המוגבלויות
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/92051
-דרושה רכזת נתונים למועצה לשלום הילד
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91791
-)דרושה מתכננת אורבאני למינהל קהילתי רמות אלון (ירושלים
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91609
-)דרושה מנהלת משרד לדיור מוגן בעמותת מרפא לנפש (ירושלים
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91584

>>>שפלה והדרום
- ) מנהל שירותים חברתיים (אשדוד+60 דרושה מנחת קבוצות לאפ
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5563022083708136

- ) יחידניות (באר שבע/ דרושה מלווה לתכנית ״עצמאות״ לנשים חד הוריות
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5577117572298587
-)דרושות מדריכות ליחידת מערכת החינוך במכון למורשת בן גוריון (שדה בוקר והדרום
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91936
-)דרושה רכזת חינוך קהילתי (אשדוד עד באר שבע
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/83668
-)דרושה רכזת עיר לארגון לתת (באר שבע
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/90533
-)דרושה רכזת תחום חינוך למפעל המקדם תעסוקה (אשדוד
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91605
-)דרושה רכזת נוער (מועצה אזורית חוף אשקלון
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91590
-דרושה רכזת הכוון לתוכנית ההכוון של יוצאים לשינוי
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91526
- )דרושה רכזת תעסוקה נתמכת (באר שבע
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3174044212811472/

>>>ארצי
- )דרושות רכזות לגיוסי שנת שירות (מיקום משתנה
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3180058805543346/
- ) דרום ושפלה, מרכז, שרון,כנפיים של קרמבו מחפשים מגוון משרות ורכזת סניף (לסניפים בצפון
https://www.krembo.org.il/%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d/?fbclid=I
wAR2CnKS7QAtzFwHq-1Pr7QM0Si3stpVtbkdG8KPULwZX4ZDp4kySpzAUlBg
לאגף צעירים בסוכנות היהודית דרושות מנחות לתכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית מתנדבת בפריסה
- ארצית
https://yad-jafi.org/2022/06/13/joboffer_guides/
- )דרושות למשרת גיוס לקבוצת דנאל (לא מצוין מיקום
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5599615713382106
, מחפשת רכזות לשנת הפעילות הקרובה (נגב,תוכנית 'קו הזינוק' מבית שותפויות אדמונד דה רוטשילד
- ) מרכז וגליל מערבי, גולן- גליל,ירושלים
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5565789263431418

לעמותת תפוח דרושה מדריכת יישומי מחשב (אוריינות דיגיטלית בסיסית) ומנחה מקצועית להובלת תהליך
הכשרות טכנולוגי באגפי הרווחה (באר שבע ,דימונה ,בת ים ,ראשון לציון ומזרח ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5548954355114909
לפרויקט מעברי קריירה דרושות מנחות להעברת סדנאות הכנה לעולם העבודה עבור פורשות צה"ל (באר
שבע ,חיפה ורמת אפעל) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3170664516482775/
דרושה רכזת באוניברסיטה בעם (ירושלים ,תל אביב) -
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5580317595311918
לתוכנית להכשרת אנשים על הרצף האוטיסטי להסברה דרושות רכזות (חיפה ,מרכז ,ירושלים) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3173011546248072/
לחברת "צעד קדימה" דרושות מדריכות -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3173703179512242/
לתכנית העשרה בתחום ספרות ילדים ותיאטרון בובות (רחובות ,באר יעקב ,רמלה ,בת ים ,נתניה) -
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3173859796163247/
דרושה גייסת משאבים למרכז ייעוץ לאישה (ת"א ,ירושלים)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91940
דרושה מתאמת של"צ (שירות לתועלת הציבור) בפריסה ארצית-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91921
דרושות רכזות לתוכנית המנטורים "בחברת אחיי" (מרכז ,דרום)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91908
דרושות רכזות בוגרים להקמה וניהול של סניפי תנועת סבבתא-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/92009
דרושות מדריכות לתוכנית קרב החברה למתנסים (המשרה קיימת בכמה ערים בארץ)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91913
דרושה רכזת מתנדבים לקרן לרווחת נפגעי השואה (מרכז והשפלה)-
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/91626

