מגייסת

דרישות

תיאור

שם משרה

shira@itworks.org.il 1. Good understanding and practical experience in
assembly of systems comprising of electronics,
mechanical and optical components.
2. High level of responsibility and problem-solving
skills.
3. Knowledge in CAD modeling of mechanical parts and
assemblies– an advantage.

Responsible for assembly of opto-electromechanical parts and systems.
Plan, execute and support other teams in lab tests
to evaluate different concepts and designs of optoelctro-mechanical assemblies.
Provide feedback and practical suggestions for
improved functionality and performance.

shira@itworks.org.il • B.Sc/M.Sc. in Engineering, Computer Science, or
related technical field from a leading university.
• Graduates with 86+ GPA.
• Strong knowledge of C/C++
• Knowledge of Python - advantage

 עבודה עם,התפקיד כולל חקירה ופיתוח טכניקות חדשניות
 שיתוף פעולה עם צוות, צוות פיתוח ומפתחים בכיריםMachine Learning
. הארכיטקטורה ועודSoftware Developer

shira@itworks.org.il 1. At least 5 years' experience in server development
2. At least 2 years' experience as a team leader
3. Experience in development of high scale consumer
API's
4. Excellent coding skill in C# .NET

*Lead a team of 6 strong developers, in a dynamic,
demanding environment
*Design and develop APIs and Services to support
millions of active users
*Cloud architecture design and Implementation
*Analyze and aggregate huge amounts of data in
real near time
*Manage data flows to send real time push
notifications to millions of users

MECHANICAL
TECHNICIAN

Server Team Leader

mailto:miriam@itworks.org.il

miriam@itworks.org.il

Requirements:
• 1 year of experience in running programmatic campaigns
• Strong analytical skills and high proficiency in Excel, pivot
tables etc.
• Strong sense of ownership, and ability to work
independently
• Results driven and able to work in ordered and timely
manner
• Native English speaker or similar

:דרישות
.• תואר ראשון– חובה
.מכירה – חובה/• ניסיון של שנתיים לפחות בניהול מוקדי שירות ו
.• ניסיון בניהול מנהלים – חובה
.• ניסיון בבניית תהליכי עבודה ובתהליכי הטמעה – חובה
. יתרון משמעותי-• ניסיון בניהול מיקור חוץ
.• ניסיון בניהול פרויקטים – יתרון משמעותי

Responsibilities
• Run ongoing and burst activity programmatic campaigns
• Handle partner direct deals both ongoing partnerships and
burst activity around key events
• Coordination with Creative and Technical Departments
• Taking ownership of activity with end to end responsibility.
• High quality analysis and optimization of the campaign’s
performance in order to reach objectives
• Business reporting

:תחומי אחריות
.• הובלת המחלקה לעמידה ביעדי הזמינות ואיכות השירות
.• הטמעה של תהליכי עבודה חדשים ומדיניות
.• אחריות על שמירת שביעות רצון גבוהה של עובדי המחלקה
.• אחריות על בניית תכנית עבודה שנתית ויישומה
 ושמירה על אחידות,• אחריות על יצירת סינרגיה בין המוקדים
.ברמת השירות
 מעורבות בבניית,• ניתוח מגמות וקבלת החלטות על שינויים
.מודלי תגמול עבור כלל האוכלוסיות

Programmatic Media
Buyer in global
company in Tel-Aviv

מנהל מחלקת שירות
בארגון מצליח באור
יהודה

Affiliate Manager
For financial
company in Herzliya

רכזת גיוס ומשאבי אנוש
לסניף חברה פיננסית
בחיפה

• Identifying and recruiting new affiliates
• Excellent negotiation communication & Sales
skills
• Keeping track of affiliate sales and paying
affiliates in a timely manner (for in-house affiliate
managers).
• Monitoring and reporting on competitors’ affiliate
campaigns and promotions.
• Maintaining on-going communication campaigns.
התפקיד כולל:
• אחריות יחידה ועצמאית לכלל פעילות הגיוס ומשאבי האנוש של
הסניף ועבודה ישירה תחת מנהלת משאבי אנוש הממוקמת
בהרצליה פיתוח.
• פיתוח מקורות גיוס חדשים.
• איתור ומיון מועמדים לתפקידי מכירות.
• ביצוע ראיונות טלפונים ופרונטאליים.
• החתמה על חוזים וקליטת העובדים עד לעבודה שוטפת.
• תיאומי הדרכות מקצועיות והעשרה.
• עבודה שוטפת עם מנהלי המוקד.
• ביצוע שיחות עם עובדים וליווי המנהלים בכלל התהליכים.

• טיוב לקוחות והוצאת דוחות לאקסל.
• חישוב פוטנציאל ע"י הפרדה בין בר פרטי לבר עסקי.
נציג/ת קומפליינס עסקי • בדיקת הפדיונות והכספים של החברה.
לחברה פיננסית גדולה • קליטת הסכמים הוצאת דוחות ביצוע.
בתל אביב

• At least 2 year of prior experience managing monthly
large budget –Must • Experience with Display, Mobile
App and Video advertising channels and best
practices.• Passion for the online industry• Fluent
Arabic-advantage.• Creative thinking and passion to
digital marketing.• Good English Mandatory:
Spoken/written.• Online marketing experience.

דרישות:
• ניסיון של  +2שנים בתפקיד דומה /גיוס נציגי מכירות (העדפה
לתחום הפיננסי )
• תואר ראשון – חובה
• יכלת אבחון מועדמים ללא פשרות
• יכלת עבודה עצמאית ואחריות גבוהה
• יצירתיות וחריצות

דרישות:
• ניסיון בעבודה בבק אופיס/שירות לקוחות /תמיכה טכנית.
• ערבית שפת אם-יתרון משמעותי.
• שכר בסיס  ,8,000עבודה בימי א-ה  ,9:00-18:00נסיעות +תן
ביס .₪ 500
• מיקום החברה-ליד רכבת תל אביב הגנה.
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