ייעוץ ואימון אישי בתחום הקריירה

מבחר שירותים בתחום הקריירה:
 מתן כלים ומיומנויות למציאת עבודה
 ליווי בכניסה לתפקיד חדש
 ליווי ואימון מנהלים
 ייעוץ במשברים ומצבים מאתגרים בעבודה
 חשיבה ותכנון הצעד הבא בקריירה

היתרונות והערכים המוספים בייעוץ:
 פרספקטיבה ומבט גלובלי על הארגון בהתבסס על ניסיון עשיר בתפקידי ניהול בכיר בתחומים
שונים בחברות בינלאומיות :ניהול יחידות עסקיות ,ניהול שיווק ,ניהול משאבי אנוש ,יחסי חוץ
ואיכות.
 הכירות והבנת שוק העבודה בישראל ,התהליכים ,הכלים והמיומנויות הדרושות כדי להעניק
יתרון בולט למחפש העבודה ולהגדיל משמעותית את סיכוייו למצוא את התפקיד הרצוי
והמתאים.
 הכירות וניסיון בתחומי ידע שונים המקנים כלים רבים ומגוונים וזוויות חשיבה שונות לעבודה:
אימון ,גישור ,הנחיית קבוצות ,ניהול ,שיווק ,מכירות ,משאבי אנוש ואיכות .
 הכרות מעמיקה עם הדינמיקה והתהליכים בארגונים.
 הבנה עסקית וניסיון בבניית אסטרטגיות עסקיות ושיווקיות.
 מעל  1,000שעות ייעוץ ואימון בתחום הקריירה.
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מחפשים עבודה? חושבים להחליף מקום עבודה אבל חוששים ?
שוק העבודה משתנה בהתמדה .מענה למשלוח קורות חיים עומד היום על  ,3-5%רק 30%
מהאנשים מוצאים עבודה דרך חברות השמה ,בין  60-80%מהמשרות בכלל לא מתפרסמות.
צריך לדעת איך למצוא עבודה ,להכיר את שיטות החדשות שמתפתחות כל הזמן ,לדעת להתראיין
ולהציג את עצמך נכון כך שהיכולות והחזקות שלך יבואו לידי ביטוי .הכרת הכלים והמיומנויות הדרושות
מקנים יתרון למחפש עבודה על פני מתחריו ומגדילים את הסיכוי למצוא את העבודה הרצויה.

יש בעיות במקום העבודה?
מקומות העבודה הם דינמיים ,שינויים מתרחשים כל הזמן .עובדים נקלעים לפעמים למצבים לא
נעימים ולא נוחים .לא מסתדרים עם המנהל ,לא מסכימים עם השינוי ,מרגישים שמקטינים אותם ,שלא
מעריכים אותם ,שלא סופרים אותם .המוטיבציה יורדת ,יש תסכול וכעס .החברים והמשפחה נותנים
עצות מבלבלות ומנוגדות .רוצים לעזור ,אבל הלב והכעס מדברים .יש תחושה של חוסר שליטה.
במשברים כאלה חשוב להתייעץ ולנתח את המצב עם אדם מקצועי שלא מעורב רגשית ,לבחון באופן
רציונלי פתרונות אופציונליים ולהגיע להחלטות .אם נשארים בעבודה ,איך נשארים בעבודה ואם
עוזבים ,איך מכינים את הדרך החוצה .חשוב להכין את הפגישות והשיחות שצריך לעשות בקפידה כדי
להגיע לתוצאות הרצויות.

רוצים לעשות שינוי? חושבים על הצעד הבא בקריירה?
ישנם זמנים בקריירה שמרגישים לא מרוצים ,שלא ממצים את הפוטנציאל ,שאין אתגר ,שאין חשק
לקום לעבודה בבוקר ,שמיצינו את מה שעשינו ,או פשוט מרגישים שרוצים שינוי ולא יודעים בדיוק מה.
חוסר שביעות הרצון והתסכול בעבודה מקרינים על כל המעגלים בחיים.
מחקרים מראים שכאשר שואלים אנשים בסוף חייהם על מה הם מתחרטים ,הם לא מתחרטים על מה
שעשו אלא רובם מתחרטים על מה שלא עשו.
אם לא מרוצים  -אפשר לשנות .אם יש חלומות  -אפשר להגשים .מאמן ו/או יועץ מנוסה יוביל אותך
לחשיבה מעמיקה ,תכנון ותכנית פעולה שיקרבו אותך להגשמת הרצונות והחלומות .אפשר לעשות
שינוי משמעותי בחיים ולשפר את איכות החיים ורמת האושר.

רוצה להצליח בתפקיד הניהולי החדש?
עובדים מקודמים לתפקידי ניהול בזכות הישגיהם המקצועיים ומחויבותם לעבודה .הארגון נותן את
ההכרה וההזדמנות ,אבל לרוב ,לא נותן את הכלים כדי להתמודד בהצלחה עם האתגר החדש.
המעבר לתפקיד ניהולי דורש שינוי בתפיסה ,הסתכלות מערכתית ,ומיומנויות ניהוליות רבות .מנהל
בתפקיד חדש עשוי להיתקל בהתנגדויות ,בעומס ואחריויות גדולים יותר ,יצטרך להתמודד עם
משימות חדשות ולא מוכרות בתחום ניהול עובדים ,פוליטיקה ארגונית ,קבלת החלטות ועוד .הכנה
נכונה ,ליווי וייעוץ יגדילו את סיכויי ההצלחה בתפקיד ,יקצרו זמני למידה וימנעו שגיאות ותסכול.
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על עצמי:
בעלת יותר מ 20-שנות ניסיון בחברות בינלאומיות בתחום התרופות והמכשור רפואי 14 ,שנים
מתוכם כחברת הנהלה בתפקידי ניהול יחידות עסקיות ,ניהול השיווק ,ניהול משאבי אנוש ,איכות
ויחסי חוץ.
לפני  9שנים ,באחד ממעברי הקריירה שלי פגשתי במקצוע האימון והייעוץ ,הבנתי שזה מה שאני רוצה
לעשות .למדתי והתכוננתי ,עשיתי הסמכה מלאה באימון במקביל לעבודה שלי בניהול.
לפני  3שנים השלמתי את השינוי ומאז אני מקדישה את עצמי להעברת הידע והניסיון שצברתי ,עוזרת
לאנשים להבין מה הם רוצים באמת ,מה בוער בהם ,מלווה אותם בכל מהלך בקריירה ,החל ממתן כלים
ומיומנויות למציאת עבודה ,דרך ליווי בכניסה לתפקיד חדש ,ייעוץ ואימון מנהלים ,ייעוץ במשברים ומצבים
מאתגרים בעבודה ,חשיבה ותמיכה בהחלטות בצמתים בקריירה ותכנון הצעדים כדי להגיע למטרה.
אני יועצת לאנשים פרטים ,וארגונים ,מרצה ומעבירה סדנאות .כמו כן ,עובדת בשיתוף פעולה עם
חברה בינלאומית ,הגדולה בעולם במתן שירותי ייעוץ וליווי במעברי קריירה .
השכלה:
בעלת תואר  MScבמדעי הרפואה מהטכניון ו BSc -בביולוגיה והוראת המדעים מאוניברסיטת חיפה.
בעלת הסמכה מלאה באימון ,גישור והנחיית קבוצות .לימודי תעודה וקורסים במנהל עסקים ,שווק,
מכירות ,פיתוח מנהלים ,מנהיגות עסקית ,מנהיגות נשים ,תהליכי שינוי ,אימון בקבוצות.

הידע והניסיון בתחומי הניהול ,האימון ,הגישור ,השיווק והמכירות
מתחברים בעבודת האימון והייעוץ ומאפשרים להתאים את השיטות
השונות והכלים השונים לצרכים הספציפיים של הארגון ,למצב ולאדם
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