דרושים
תהליכי גיוס ומיון של עובדים בישראל
מאת :שוקי שטאובר
(יהושע שטאובר – ספרי ניהול ועסקים 322 ,3102 ,עמודים ,כריכה קשה)

איך מגייסים עובדים בגוגל ובאינטל וברפאל .בחברת הביטוח מגדל ,בקונצרן מזון גדול
ואצל יבואנית רכב מובילה? ואיך זה עובד במשטרת ישראל?
ואיך נראית חוות דעת מפורטת של מכון מיון? ומה קורה למעסיק שמפלה מועמד
בקבלה לעבודה ,גם אם אינו מודע להתנהגותו זו? ואיך לראיין נכון עובדים והאם כדאי
בכלל לרכוש מערכות טכנולוגיות לניהול תהליך הגיוס והמיון?
"דרושים" ,ספרו ה 03-של שוקי שטאובר ,היוצא לאור בימים אלו ,מעניק את הסקירה
הרחבה והמעמיקה ביותר בעברית על תהליכי גיוס ומיון בישראל ,תוך שהוא מביא
דוגמאות מרתקות מתהליכים המתרחשים בחברות מובילות בענפים שונים.
הספר מכיל מידע רב ומפורט הכתוב בלשון בהירה וקולחת המאפשרת קריאה נוחה לכל מי
שמבקש לשפר ולייעל את תהליכי הגיוס והמיון של עובדים בארגונו ,בין אם אלו ארגונים
גדולים ,או ארגונים בינוניים וקטנים.
"דרושים" נחלק לששה שערים :השער הראשון מתאר את סביבת הפעילות הארגונית
של מערך הגיוס והמיון .כלולים בו פרקים על תפיסת ההנהלה את פעילות הגיוס והמיון,
מבנה ודפוסי עבודה של יחידת הגיוס והמיון ,ובחינת האפקטיביות והתקצוב של פעילות
הגיוס והמיון .בשער זה כלולות גם סקירות נרחבות על המערכות הטכנולוגיות המסייעות
לניהול תהליך הגיוס והמיון ועל המיתוג הארגוני.
(בהקשר זה מביא שטאובר תובנה מרתקת לפיה הטכנולוגיה יצרה מצב בו היקפי העבודה
בתחומי הגיוס והמיון גדלו לאין שיעור ,ולכן הטכנולוגיה מציעה כעת פתרונות להתמודדות
עם העומס הרב שהיא עצמה גרמה להיווצרותו).

השער השני סוקר את מקורות הגיוס הרווחים כיום בישראל .שטאובר ,המציג בספרו
תפיסה כוללת וניתוח מקורי של עולם הגיוס והמיון ,מחלק אותם לשלושה סוגים של מקורות
גיוס:
האחד  -מקורות גיוס פנים ארגוניים (כמו ניוד פנימי ,מאגר קורות חיים או "חבר מביא
חבר").
השני  -מקורות גיוס חוץ ארגוניים בתשלום (כמו לוחות דרושים ,חברות השמה ו"ציידי
ראשים").
השלישי  -מקורות גיוס חוץ ארגוניים שאינם בתשלום (כמו רשתות חברתיות מקוונות,
מוסדות להשכלה גבוהה וארגונים המבקשים לקדם העסקה של קבוצות אוכלוסיה שונות).
כל אחד מהמקורות זוכה לסקירה נפרדת המתארת את התפתחותו ,יתרונותיו וחסרונותיו וכן
דוגמאות לדרך בה עושים בו שימוש ארגונים שונים.
השער השלישי מתאר כלי מיון ואבחון .מושם בו דגש על מבחני מיון ומכוני מיון ונסקרים בו
כלי מיון נוספים כמו גרפולוגיה.
השער הרביעי מתמקד בתיאור של תהליכי גיוס ומיון כפי שהם מתרחשים בארגונים
שונים .גם בשער זה מבחין שטאובר בין סוגים שונים של ארגונים ,משום שאופי הארגון וסוג
העובדים בו משפיעים מאד על אופי התהליכים ,אורכם ואיכותם.
החלוקה במקרה זה ,לפי תפיסתו של שטאובר ,היא לתהליכי גיוס ומיון של עובדים מומחים
שיש להם ביקוש גבוה (למשל ,מהנדסי מחשבים) ,גיוס ומיון עובדים בהיקפים גדולים
(למשל ,עובדים במוקדים טלפוניים של שירות לקוחות) וגיוס ומיון של עובדים בדרגות
ביניים (למשל ,טכנאי שירות).
שעריו האחרים של הספר ,ונספחיו ,כוללים חומר עזר רב ,כמו מדריך מקיף לראיון מיון,
סקירה משפטית רחבה השמה דגש על אי אפליה בקבלה לעבודה ,דוגמאות למבחני מיון
ולחוות דעת של מכון מיון ועוד.
שפתו הבהירה והקולחת של "דרושים" הופכת אותו לכלי עזר רב ערך גם למחפשי
עבודה ומשפרי קריירה .הקריאה בו מאפשרת להם לקבל תמונה מקיפה וכוללת על עולמות
הגיוס והמיון .ההצצה לחצר האחורית של המעסיק מאפשרת למחפש העבודה המתוחכם
לכלכל את צעדיו בתבונה בשוק סוער ודינמי זה ,המשתנה תדיר.
שוקי שטאובר ,יועץ ומרצה בכיר לניהול ,פרסם במקביל ל03-ספריו (ובהם "אני המותג!",
"מטבע לצ'ק פוינט"" ,אאוטסורסינג"" ,מי פה המנהל?" ועוד) גם מאות כתבות ומאמרים
מקצועיים בעיתונות הכלכלית והניהולית .כמו כן ,הוא מופיע בתקשורת כמרואיין בתחומי
התמחותו ומפעיל את אתר הבית שלו .www.shukistauber.co.il ,האתר מכיל מעל 0311
עמודים של מאמרים מקצועיים ,סקירות ,פרקים מספריו ותכנים מקצועיים נוספים שייצר
בתחומי ניהול ,עבודה וקריירה.
לפרטים נוספים:
דוא"לshuki@shukistauber.co.il :
טלפון12-2114103 :
סלולרי052-8428428 :
כתובת :ביאליק  032רמת-גן 23232

