לגבש אסטרטגיית פעולה ,לבנות תוכנית עבודה ,לקבל כלים לניהול

מיתוג מעסיק
להוביל בעצמך
קורס אונליין עם רז מצנע

מבנה הקורס

תכנון והתנעה

מחקר

לנהל את המחקר
להיכנס לפרויקט עם
שמחלץ את הצעת
הכנה ,רתימת בעלי עניין
הערך לעובד ורותם ארגון
ואנרגיה לעשייה

גיבוש הצעת
ערך לעובד

עיצוב זהות
מותגית

פרויקטים
ומהלכים

ניהול מותג
מעסיק

גיבוש ,בנייה והסכמה על
הצעת הערך לעובד
והעמדתה

לרתום את הכוח של רעיון
גדול במיתוג למותג
המעסיק שלכם

להוציא לפועל פרויקטים
ומהלכים שבונים את מותג
המעסיק פנימה והחוצה

לבנות תוכנית עבודה,
תקציב וצוותי עבודה
שעובדים ביחד לאורך זמן

מה עוד מקבלים?

השאלות לאבחון הצעת הערך לעובד | עזרים לבניית תוכנית עבודה שנתית ותקציב
נייר משימה לתכנון השקה | כל המצגות וחומרי הקורס | מפגש שאלות ותשובות חי עם רז מצנע

סילבוס

קוראים לי רז מצנע ואני עוזר לארגונים לשווק את עצמם כמקום שטוב לעבוד בו .גיליתי
שלהרבה חברות יש מה להציע אבל הן פשוט לא יודעות איך לספר את זה .ב 6-השנים
האחרונות ,בעזרת צוות של מומחים ,אני עוזר לחברות לבנות את מיתוג המעסיק שלהן.
בעברי הייתי סמנכ"ל שיווק ,ויש לי תואר ראשון במדעי ההתנהגות ותואר שני בייעוץ ופיתוח
ארגוני ( )MScמאוניברסיטת ת"א.
אולי זה נשמע קצת נאיבי ,או מתלהב ,אבל אני באמת אוהב את מה שאני עושה .יש לי
תשוקה אמיתית לתהליך של מיתוג מעסיק ולאופן שבו ארגונים ואנשים יכולים לייצר חוויות
חיוביות במסגרת העבודה.

מנחה הקורס :רז מצנע

בין החברות שהשתתפו
בהכשרות שלי

בשנים האחרונות ליוויתי עשרות חברות בתהליך מיתוג מעסיק ,ביניהן – מיקרוסופט ,אינטל,
סיילספורס ,888 ,סודה סטרים ,אלביט ,איקאה ועוד .אשמח לעזור גם לך לעשות את
הקפיצה קדימה.

מה?
איך?
איפה?
כמה?
למה?

מבנה הקורס
קורס דיגיטלי  VODשל  6שעות בהנחיית רז מצנע.
איפה ומתי :במחשב שלך .בזמן שלך.
עלות 1,700 :ש"ח  +מע"מ
קהלי יעד :מתאים במיוחד למנהלות משאבי אנוש ,גיוס ושיווק .
ולמי שרוצה ללמוד מיתוג מעסיק.
למה הקורס הזה? כי זה הקורס הכי טוב למיתוג מעסיק  .באחריות.

מיתוג מעסיק זו לא תיאוריה .זו גישה לניהול המוניטין
שלכם כמקום עבודה .יש מתודולוגיה .שיטה .דרך.
"הסדנה של רז היתה מעולה!
חיפשתי הרבה זמן סדנאות והשתלמוית בנושא מיתוג
מעסיק והסדנא הזו הצליחה לחדש ולתת לי כלים
פרקטיים לעבודה .קיבלתי הבנה טובה וראייה נכונה של
איך עושים אבחון אפקטיבי ואיך בונים את הצעת הערך
לעובד וזה משהו שאי הולכת לעבוד עליו בקרוב מאוד.
הסדנה הוסיפה לנו לבטחון כשהבנו שהרבה מהדברים
שאנחנו עושים היום הם בכיוון הנכון"
יפעת אהרוני
Recruitment Manager
Big Panda

"חד משמעית הסדנה היא פרקטית
ונותנת כלים .זה נורא מפקס.
שאתה לא איש שיווק קל מאוד
להתפזר ולהיכנס לתוכן במקום
לאסטרטגיה ,והסדנה מפקסת אותך.
הסדנה נתנה לי המון  -ואני גם
משתמשת בחוברת הרבה!"
יעל בנאדו
HRBP
Radware

לקורס

"אני משתתפת בהרבה כנסים ומיטאפים של מיתוג
מעסיק ולכן הייתי סקפטית לגבי היכולת של הסדנה
לחדש לי ,אבל יצאתי עם הבנה ותפיסה רחבה
ועמוקה יותר לגבי מיתוג מעסיק וכלים פרקטים
שמאפשרים לי לקחת את מותג המעסיק שלי כמה
צעדים קדימה .זו סדנה קלה ליישום ורלוונטית לכל
אחד ללא קשר לסוג החברה שהוא מגיע ממנה,
האתגרים המקצועיים שהוא מתמודד איתם וגודל
התקציב שיש ברשותו"
שקד צור
Employer Branding Manager
Fivver

