
שוקי שטאובר

הצעת הערך של אתרים ברשת

לדוג עובדים ברשת
האינטרנט מהווה היום כלי גיוס העובדים המרכזי והאולטימטיבי.

איך עושים שימוש חכם ברשתות חברתיות, בבלוגים ובאתרי קהילות? 
איך בונים אתר אטרקטיבי ואפקטיבי )לצרכי גיוס(? ואיך מגיעים אל 

המועמדים הפוטנציאליים עוד בטרם הללו החליטו לחפש עבודה?

אינטרנט הולכת ותופסת את מקומה ככלי המרכזי לגיוס עובדים, ה
האפשריים.  היתרונות  כל  את  בקרבה  מכילה  שהיא  משום  וזאת 
לעשות  מסוגלת  אף  והרשת  להפליא.  וזולה  גמישה  זמינה,  היא 

יותר מכך ולהוות חלק ממערך המיון הראשוני.
כלי  שיצרה  רחבה  פלטפורמה  אלא  נוסף,  גיוס  כלי  אינה  האינטרנט 
תומכת  היא  בנוסף,  המגייסים.  הארגונים  אתרי  כמו  חדשים,  גיוס 
מסורתיות.  השמה  חברות  של  אתריהן  כמו  קיימים,  גיוס   בכלי 
אמיר נתן — שעד לאחרונה ניהל את סטרייב, עמותה העוסקת בהחזרת 
אנשים למעגל העבודה, ומחודש יוני משמש כמנכ"ל jobwhisper, מיזם 
הפרסום  גמישות  את  ממחיש   — באינטרנט  הדרושים  בתחום  חדשני 
לוחות  דווקא  לאו  שהם  באתרים  משרות  לפרסם  "ניתן  באינטרנט: 
והם  רייטינג',  'אתרי  המקצועית  בעגה  מכונים  אלה  אתרים  דרושים. 

מאופיינים בכך שיש בהם תנועת גולשים גבוהה. 
העניין  תחומי  לפי  אלה  באתרים  גולש  הפוטנציאלי  "כשהמועמד 
מודעה פרסום  לדוגמה,  הדרושים.  מודעת  את  פוגש  הוא   שלו, 
באתר  מתכנת  לגיוס  דרושים  מודעת  פרסום  או   ,themarker.com–ב
את  לפרסם  יכולים  מעסיקים  בנוסף,  המתכנתים.  לקהילת  המיועד 
המשרות באתר האינטרנט של חברתם ולייצר באמצעות פרסום תנועה 

לאתר ולחלק 'הדרושים' שבו". 

שלושת ערוצי–העל לגיוס עובדים באינטרנט
� אתר האינטרנט של הארגון ואתרי דרושים נוספים

באתר  הטמון  הרב  הפוטנציאל  את  מבינים  מעסיקים  ויותר  יותר 
האינטרנט שלהם ומשקיעים בפיתוחו. האתר מהווה מקור מידע מעמיק 
אתגריה,  החברה,  אודות  פרטים  הכולל  הפוטנציאלים,  למועמדים 
בה.  הקיימות  הקידום  והזדמנויות  הארגונית  התרבות  בשוק,  מיקומה 

מקוונות  בשאלות  לפנות  הפוטנציאלי  למועמד  המאפשרים  אתרים  יש 
למנהל המגייס, האחראי על אותה משרה. יש חברות שאף פיתחו מערכת 

מיון מקוון, העורכת סינון ראשוני של קורות חיים. 
ג'ובנט,  כמו:  נוספים,  דרושים  אתרי  לצרף  ניתן  זה  גיוס  למקור 
נוסף  מקור  מהווים  אלה  אתרים  ועוד.  דרושים  אולג'ובס,  ג'ובמאסטר, 
עם  ההתקשרות  בדרך–כלל  צרכיו.  לפי  חיים  קורות  למגייס  המעביר 

אתרים אלה היא תמורת תשלום דמי מנוי.
� רשתות חברתיות ובלוגים

הביאה   —  WEB 2.0 המכונה   — האינטרנט  רשת  של  צמיחתה 
את  בהן  להציג  לגולש  המאפשרות  חברתיות  רשתות  של  להתפתחותן 
עצמו, את ידיעותיו ואת הגיגיו. מעורבות זו של הגולש הבודד ביצירת 
בשימוש  משמעותית  לתנופה  הביאה  הפצתם,  אפשרויות  לצד  תכנים, 
גם  דרכן  הפורמאליות.  למסגרות  מחוץ  עובדים  לגיוס  ככלי  באינטרנט 

המועמד יכול לפרסם את מרכולתו, ולא רק המגייס. 
מאפשרות  ואחרות   Linkedin, Facebook כדוגמת  חברתיות  "רשתות 
עמם  נוצר  בטרם  עוד  פוטנציאליים  מועמדים  אודות  ללמוד  למגייס 
המגע  יוזם  להיות  למגייס  מאפשרות  "הן  נתן.  אומר  הראשוני",  המגע 
המגע,  את  ליצור  יכול  המגייס  למעשה,  הפוטנציאלי.  המועמד  עם 
עוד בטרם החליט הגולש אליו הוא פנה אם הוא בכלל מעוניין להפוך 

ל'מועמד לעבודה'.
של  החיים  קורות  אודות  ללמוד  ניתן  החברתיות  הרשתות  "באתרי 
המועמד, ניסיונו, מעגל החברים שלו, הקשרים העסקיים שלו, רמת הידע 
יכולים  אנחנו  בנוסף,  ועוד.  מתבטא  הוא  כיצד  שונים,  בתחומים  שלו 
חבריהם  אודות  מידע  לקבל  בכדי  פוטנציאליים  במועמדים  להסתייע 

ולהגיע באמצעותם למועמדים נוספים.
"השיטוט בבלוגים השונים יכול גם ללמד אותנו רבות אודות מועמדים 
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לעבודה וכן לשמש במה לגיוס קהל הקוראים של אותו בלוג. לא פעם 
שבו  המקצועי  לתחום  המותאמות  דרושים  מודעות  בבלוגים  מופיעות 

עוסק הבלוג, או לפי השייכות המקצועית של הכותב.
מסייעים  ומנהליה,  חברה  עובדי  על–ידי  הנכתבים  בלוגים  בכלל, 
לחשיפת החברה והתרבות הארגונית שלה. בדרך זו נוצר עוד מוקד של 

משיכה למועמדים פוטנציאליים".
� חיפוש במנועי חיפוש ובמאגרי נתונים

אנשים רבים יותר ויותר מעלים לרשת נתונים אישיים ומידע תעסוקתי 
באמצעות  מועמדים  לאתר  למגייסים  מאפשר  הזה  המידע  רלוונטי. 
מידע,  של  להצפה  גורם  בהכרח  לא  "זה  חיפוש.  במנועי  חכם  חיפוש 
גם  אלא  חיים  קורות  של  ענקיים  מאגרים  רק  לא  יש  שברשת  משום 
מתוך  מועמדים  של  מדויק  סינון  המאפשרות  מתוחכמות  מערכות 
לאתר  היא  בחו"ל  מאוד  הנפוצה  הטכניקות  "אחת  נתן.  אומר  המאגר", 

קיימים,  מידע  ובמאגרי  חיפוש  במנועי  חיפוש  באמצעות  מועמדים 
מועמדים  סינון  למערכת  המועמדים  את  ולהפנות   ,monster.com כמו 

אוטומטית של החברה.
המגייס  בה  במידה  תלויה  האינטרנט  באמצעות  הגיוס  "אפקטיביות 
לבנות  כדאי  כזה  למגייס  האינטרנטית.  מההוויה  חלק  להיות  מחליט 
פרופיל ברשת חברתית, לכתוב בלוג, ואפילו להקים קהילה. ברגע שהוא 
יותר,  רבים  אנשים  להכיר  יכול  הוא  הזה,  במגרש  שחקן  להיות  הופך 
להרחיב את מעגלי הקשרים שלו ובכך להגדיל את ההזדמנויות ליצירת 

מגע עם מועמדים איכותיים הגולשים ברשת. 
חיצוני  בניהול  המתמחה  קפיטל,  היי  חברת  מנכ"ל  מימון,  זוהר 
גרצקי,  ויין  את  "כששאלו  אומר:  אנוש,  משאבי  של  )אאוטסורסינג( 
הוא  הצטיינותו,  סוד  מה  הזמנים,  בכל  ביותר  הטוב  קרח  ההוקי  שחקן 
ענה: 'השחקנים האחרים רצים למקום שבו הכדור נמצא, אני רץ למקום 

אמיר נתן: "אפקטיביות הגיוס באמצעות 
האינטרנט תלויה במידה בה המגייס מחליט 
להיות חלק מההוויה האינטרנטית. למגייס 
כזה כדאי לבנות פרופיל ברשת חברתית, 
לכתוב בלוג, ואפילו להקים קהילה"

זוהר מימון: "כל עובד הוא חוליה ברשת, 
שמגיעה למועמדים פוטנציאליים. בנו רשת 

חברתית/מקצועית באמצעות עובדיכם. 
השתמשו ברשתות חברתיות )פייסבוק/

לינקדין(, ככלי גיוס למיפוי קשרים"
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מתחת  בחיפוש המטבע  להסתפק  לא  הוא  הרעיון  יהיה'.  הכדור  שבו 
לפנס, אלא להרחיב את קשת מקורות הגיוס. האינטרנט שינתה את כללי 

המשחק בתחום הזה".
דרכים  מציע   — היי–טק  חברות  הן  מלקוחותיו  ניכר  שחלק   — מימון 

.WEB 2.0–לשימוש מושכל ולגיוס חכם ב

כך תגייס עובדים באופן חכם
למועמדים  להגיע  ניתן  שדרכה  ברשת,  חוליה  הוא  עובד  כל   ➊

פוטנציאליים. בנו רשת חברתית/מקצועית באמצעות עובדיכם. 
גיוס למיפוי  )פייסבוק/לינקדין(, ככלי  ➋ השתמשו ברשתות חברתיות 

ולפנות  פוטנציאליים  מועמדים  לאתר  שתאפשר  קשרים,  רשת  ויצירת 
למועמדים פאסיביים. 

➌ אתר החברה הוא כלי גיוס אפקטיבי וזול. השתמשו בו. הפכו אותו 
לפלטפורמה ל"מפגש לא מחייב" בין מועמדים סקרנים לשחקני מפתח 

בארגון. 
➍ תנו חסות לפורומים ולבלוגרים מקצועיים מתוך הארגון ומחוץ לו. 

זה משתלם. 
➎ זכרו: שימוש באתרים אינטרנטיים הוא אפקטיבי בעיקר כמקור מידע 
למועמדים. הפניית קורות חיים נעשית לרוב דרך ערוצים מסורתיים )חבר 

g   .)מביא חבר, חברות השמה וכדומה

משתמשים בכל הכלים
איך מגייסים עובדים באמצעות האינטרנט. פרטנר כמקרה מבחן

חברת פרטנר עושה שימוש בכמה ערוצי גיוס, כשאתר האינטרנט של החברה orange.co.il מהווה מזה מספר שנים הערוץ המרכזי. באמצעות פלטפורמה זו מתקבלים 

מרבית קורות החיים של המועמדים השונים. לצד זה, החברה מפרסמת באתרי אינטרנט נפוצים, דוגמת: ג'ובמאסטר, דרושים, ג'ובנט ועוד.

איך הקהל הרחב יודע להגיע לאתר שלכם? 

רן ראובני, מנהל תחום גיוס בחברה: "בבדיקה שערכנו, עולה כי קהל מחפשי העבודה בגילאים השונים, נוהג על–פי רוב לגלוש באתרי אינטרנט של חברות גדולות 

ומוכרות בשוק העבודה, כמו חברת פרטנר, מתוך ידיעה שקיים סיכוי טוב למצוא הצעות עבודה רלוונטיות. כך, למשל, גולש יכול להיכנס לאתר orange כדי להוריד 

רינגטון ובאותה הזדמנות לגלוש לדף הדרושים. בנוסף לכך, פרטנר היא מעסיקה רבת מוניטין, ועובדה זו נתמכת בסקרי דעת קהל ובמדדים שונים. המוניטין מעודדים 

ומגבירים את תנועת מחפשי העבודה אצלנו". 

מיכאלה בן דרור, מנהל אגף גיוס, פרט וקשרי קהילה בחברה: "פרטנר מקפידה על פרסום מודעות דרושים לא סטנדרטיות, כאלו שמכונות 'מודעות נקיות'. הן מזמינות 

את מחפש העבודה להיכנס לאתר ולבחון את הצעות העבודה שנמצאות בו. מדובר באתר תוסס הרושם מאות אלפי כניסות בחודש, והוא מתחרה באתרים כמו 'גלובס', 

'ONE', 'theMarker' ועוד. התעבורה הגדולה הופכת את האתר למקור מרכזי לקורות חיים".
ראובני: "חלק ניכר מהמועמדים שהופנו אלינו דרך חברות השמה, שלחו במקביל קורות חיים גם דרך האתר. אבל אנחנו נוהגים בהוגנות, ובמידה שהמועמד הגיע דרך 

חברת ההשמה — ולו שעה לפני ששלח את קורות החיים דרך האתר — אנחנו נתגמל בעבורו את חברת ההשמה".

אם ממילא האתר מהווה מקור מרכזי לקורות חיים וממילא יש חפיפה משמעותית בינו לבין חברות השמה, למה בכלל כדאי להוציא כסף ולעבוד עם חברות השמה? 

בן דרור: "יש מקרים בהם אנחנו זקוקים בו–בזמן לכמות גדולה של מועמדים. במקרים כאלה אנחנו מגייסים את כל הכלים העומדים לרשותנו, כולל חברות השמה". 

מהי מדיניות העבודה עם אתרי הדרושים?

ראובני: "אנחנו עובדים עם האתרים המרכזיים והמובילים בתחום, ובוחנים את התוצרים שלהם לאורך זמן. לעתים, אנחנו בוחרים לסיים את ההתקשרות עם אתר 

מסוים )בדרך כלל ההתקשרות מבוססת על מנוי חודשי(, במידה שהמענה שהוא נותן אינו עולה בקנה אחד עם הדרישות שלנו. אנחנו בוחנים את האתרים לפי איכות 

קורות החיים הנשלחים דרכם ולפי התאמתם לצרכים שהגדרנו מראש".

הם שולחים רק קורות חיים או שהם מעניקים שירות נוסף?

"האתרים שולחים רק קורות חיים, ולכן השירות שלהם אינו שונה מהאתר שלנו, אלא רק משלים אותו".

מה עם גיוס דרך רשתות חברתיות שהיום הולך ותופס תאוצה?

"אנחנו כעת בוחנים את זה. קיבלנו כמה הצעות של חברות שמעוניינות להעניק לנו סיוע מקצועי והכוונה, כדי שנוכל לפעול נכון בתחום".

האם האתר מאפשר לכם לבצע מיון ראשוני של קורות החיים? טכנית זה אפשרי.

"זה אפשרי, אבל זה לא נעשה אצלנו. המיון מתבצע על ידנו לפי הקריטריונים שלנו".

ספטמבר 2008סטטוס

60


