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ELLER’S - גיוס והשמה

חברת ELLER’S” השמה וייעוץ"
אשר התחילה את דרכה בשנת 1995 כחברה לניהול פרויקטים ותיירות מרפא תוך התפתחות טבעית ויצירת שיתופי
פעולה עסקיים עם חברות רבות במשק, בשנים האחרונות מציעה את שירותיה גם בתחום מיון גיוס והשמת עובדים
במגוון תחומים ובפריסה ארצית וכן שירותי אאוטסורסינג וניהול משאבי אנוש במיקור חוץ. כל מועמד המופנה
ללקוחותינו עובר ראיון עומק, בדיקות ממליצים וכלים תומכים נוספים תוך התאמה מרבית לצרכי הלקוח ודגש על

עבודה מקצועית, יחס אישי למועמדים וללקוחות ומתן מענה מהיר ויעיל.
אאוטסורסינג /מיקור חוץ

לצד גיוס והשמה לחברות וארגונים, אנו מציעים שירותי
ניהול משאבי אנוש (HR)  אשר מתאימים לחברות קטנות
ללא מחלקת משאבי אנוש המאפשרים להנות מכל
השירותים של משאבי אנוש בארגון מבלי להעסיק
פונקציה קבועה של HR בחברה, זאת תוך עמידה
בסטנדרטים המקובלים בחברתכם והקפדה על: יחס
אישי, מקצועיות ומיומנות של אנשי גיוס אשר ידעו לשווק
את יתרונות העבודה בחברתכם, חסכון בעלויות הגיוס
תוך התאמת תשלום שעתי/שבועי/חודשי לפי צרכי

הלקוח המקנה גמישות גבוהה לתהליך.

גיוס והשמה
נוכל לסייע בגיוס מועמדים איכותיים אשר יתאימו
 ובכך לחסוך לכם זמן ומשאבים נוספים, לארגונכם
בעזרת הידע, המיומנות והמקצועיות וכמובן הקשרים
הדרושים לניהול תהליכי גיוס והשמה לשביעות רצון שני
הצדדים. אנו שואפים לבצע התאמה מדויקת של העובד
לארגון ולתפקיד הנדרש, לאבחן ולהדריך את המועמד
לקראת ראיון העבודה, להטמיע את כוח האדם בצורה

הטובה ביותר במקום הצבתו.

אנו מתמחים בגיוסים לתחומים הבאים: שירותי משרד ואדמיניסטרציה, קמעונאות, שיווק מכירות,
לוגיסטיקה, ניהול משאבי אנוש, תפעול, הנדסה, ייצור ותעשיה, הייטק, גיוס בכירים

צוות נוטריקון המתמחה בגיוס נציגי שירות ומכירה, נציגי מכירות טלפוניות, נציגי תיאום פגישות, נציגי מכירות
רכב, נציגי מכירות לאולמות תצוגה בתחום הריהוט, תפקידי מטה, אדמיניסטרציה 

צוות TECHIRE המתמחה בגיוס, השמה וניהול כוח אדם במיקור חוץ לחברות טכנולוגיות. 
  יועצי הגיוס  שלנו הם בעלי ידע והתמחות צוות גיוס בכירים המתמחה בגיוס ואיוש משרות בכירות ומנהלים.
בתחום הניהול הבכיר בהייטק ובכלל. ההתמחות שלהם כוללת היכרות מעמיקה עם: דרישות תפקיד, רמות שכר

ומגמות בשוק, וזאת, כדי להבטיח לך לגייס ולשמור את הכישרון הטוב ביותר בתגמול המתאים. 
צוות מומחים לשירותי השמה אאוטסורסינג/מיקור חוץ לצד גיוס והשמה לחברות וארגונים, ניהול משאבי

אנוש HR אשר מתאימים לחברות קטנות ללא מחלקת משאבי אנוש.

לחברת אלר'ס מספר מחלקות המתמחות בתחומים אלו:

המוטו ושיטת העבודה שלנו בנויים על פי קריטריונים שמוכיחים את עצמם: פתיחות מחשבתית ויצירתיות
על מנת להתאים את האדם לתפקיד יחד עם המעסיק

לחברת ELLER’S  (אלר'ס) רישיון מס' 2452 לקיום לשכה פרטית לניהול תהליכי גיוס והשמה.
הנכם מוזמנים להתרשם, להצטרף וליהנות משירותינו.

אלי אלר - מנכ"ל ומייסד



TECHIRE היא מחלקה אשר נוסדה במטרה לספק שירותי HR, גיוס, השמה וניהול כוח אדם במיקור חוץ

לחברות טכנולוגיות. 
קבוצת אלר'ס מונה צוות מנהלים ומנהלות השמה אשר מומחים באיתור טאלנטים במקצועות ההייטק השונים
וממוקדים בשילובם בתפקיד הבא בכל הרמות הארגוניות, תוך מתן מענה מקצועי, יעיל וממוקד לצרכי

לקוחותינו. 
בין לקוחותינו נמנות חברות העובדות במגוון תחומים: אינטגרציית IT, תשתיות, סייבר ואבטחת מידע,
תקשורת, טכנולוגיות ענן, פיתוח, גיימינג, מסחר דיגיטלי, אחסון וניהול נתונים, מכשור רפואי, אינטרנט

ואפליקציות ועוד.
IT-אנו מבצעים השמות מקצועיות ולאורך זמן עבור תפקידים טכנולוגיים מגוונים המכוונים לעסקים בעולם ה
,QA בכל הרמות הארגוניות כגון: מהנדסי תוכנה/חומרה, מהנדסי בדיקות, מנהלי מוצרים, מנהלי פיתוח, אנשי
מנהלי שיווק, מכירות ופיתוח עסקי, טכנאים ומנהלי רשת, סיסטם בכיר , תקשורת ואבטחת מידע, אנשי תמיכת

משתמשים, תומכי אפליקציה, מיישמים ועוד. 
המוטו על פיו אנו פועלים באלר'ס הוא 'לעשות את זה טוב יותר'

המומחיות של הצוות מאפשרת לבדל עצמם מהמגייס הטיפוסי ולהביא לתוצאות יעילות יותר בגיוסים מותאמים
וארוכי טווח. הייחודיות שלנו בגיוס בא לידי ביטוי באיתור ממוקד צרכים ובחשיפת טאלנטים מותאמים לצרכי

החברה ול-DNA הארגוני. 
 אנו יודעים ומסוגלים לעבוד הן במסות גיוס רחבות והן בגיוס נקודתי ומפוקס.  אנו כאן בכדי להרחיק את כאב

הראש שלך מתהליך הגיוס, למזער את זמנך ולמקסם את היעילות. היועצים שלנו מלאי תשוקה, ידע וניסיון
הנדרשים לאיתור הטאלנטים. 

להלן חלק מהלקוחות שאנו עובדים איתם לאורך שנים, אל תהססו ליצור קשר.  
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מגייסים כבר המון זמן ולא מוצאים את הטלנט? המשרה פתוחה כבר קרוב לשנה? כל התהליכים תקועים והפרויקטים
לא מתקדמים? 

אנו יכולים לעזור בפתרון הבעיה! האם חשבתם על האופציה של אאוטסורסינג וביצוע של עבודה פר פרויקט על ידי
חברה חיצונית שתעשה את העבודה תמורת תשלום אטרקטיבי? 

שירות חדש באלר'ס בשיתוף עם בית התוכנה המוביל בארץ, המציע פתרונות קצה לקצה בפיתוח תוכנה, פתרונות
.QA נקודתיים של פיתוח פיצ'רים, תמיכה במערכות קיימות, וייעוץ, ניהול ותמיכה בפרויקטים קיימים ואספקת מערך

וזה לא הכול! תוכלו להנות משירות ייחודי של הכשרת עובדים ייעודית - הפתרון מתמקד בהכשרת עובדים לסביבות
שגיוס כוח אדם מיומן בהם כבר כמעט לא אפשרי לאחר הכשרה כבת 4-6 חודשים  מתקבל צוות מוכן לכניסה

לפרויקט.
בית התוכנה מציע פתרונות בטכנולוגיות הבאות:

Python, Java, Android, iOs, Ruby, .Net, Javascript, C#  node.js, react, react-native, SQL, mongodb, Google
cloud, AWS, Kafka, Docker, Kubernetes

ראש צוות – מפתח Full Stack מנוסה בכל הטכנולוגיות
הדרושות.

מפתחים – על פי דרישת הפרויקט. כל המפתחים
Unit Tests כותבים גם

QA לפחות אחד מהמפתחים הוא מפתח עם דגש – QA
ומשמש כבקר האיכות בפרויקט.

מומחים ייעודיים נוספים לפי דרישה - כגון מומחה
אבטחה או מומחה לימוד מכונה. 

בדיקות אוטומציה מקיפות 
בדיקות ידניות על פי הצורך 

צוות בדיקות ייעודי ללקוח

צוות פיתוח ייעודי הכולל את כל צרכי הפרויקט : 

·  מערכת QA הכוללת: 

מבנה ארגוני ממוקד לקוח - הקצאת עובד
בכיר לכל לקוח המאפשר גמישות ויעילות 
 בפרויקט/ פעילות (לדוגמא: יכולת לבצע שינויים

והתאמות בצוותי הפרויקטים באופן מיידי).
הצבת מנהל פרויקט מיומן ומומחה בתחומו

לכל פרויקט
שימוש במתודולוגיית  Agile לניהול פרויקט
טקטי וב- critical chain לניהול פרויקט

אסטרטגי.     
ניהול פרויקט תוך שיתוף מלא ושקוף מול

הלקוח דרך פלטפורמת הניהול הייעודית.

שחרור משאבים -  ניהול ופיתוח תוכנה היא פעילות עתירת משאבים. תהליכי הניהול  שפיתחנו, ואנשי
המקצוע המיומנים שלנו מאפשרים לכם להקטין את מצבת הפיתוח הקבועה שלכם. כמו גם משחררת

אותכם מניהול הפיתוח ומאפשרת לכם להתמקד בפעילות הליבה שלכם, מקור הכנסתכם!
גמישות - יכולת לביצוע שינויים והתאמות בצוותי הפרויקטים באופן מיידי, שינוי בגודל הצוות ובהתמחות.

זמינות ונוכחות - מרחק נסיעה סביר ועבודה בסביבה "ישראלית" (אין בעיות תקשורת שפה ותקשורת
פיזית) בהשוואה לעבודה מול חו"ל.

מחיר אטרקטיבי מאוד* - בהשוואה לעלות העבודה הישירה בחו"ל ושקלול העלויות הנלוות כגון: תרגומים,
ניהול כפול של מסמכים ומנהל פרויקט ייעודי (בגלל הבדלי שפה ומנטליות).

כל הפתרונות כוללים:

יתרונות השירות עבורכם:

פתרונות קצה בפיתוח תוכנה והכשרה טכנולוגית לעובדים



צוות גיוס בכירים הינה קבוצת איתור, גיוס והשמה המתמחה באיוש משרות בכירות ומנהלים. 
מציאת המנהל הבכיר הנכון שיוביל את הארגון שלך להצלחה, היא אחת ההחלטות הגדולות ביותר עבור
הארגון שלך. טעות בגיוס של מנהל בכיר שאינו תואם לארגון ולצרכיו- יכול להיות קריטי לארגון בהווה

ובעתיד.

על מנת למצוא את המנהלים הבכירים הנכונים ביותר לארגון שלך, צוות מנהלי הגיוס הייעודיים לגיוס
בכירים- משתמשים בכלי איתור ייחודיים, דרך רשתות אישיות ומקוונות, כמו גם שיתופי פעולה בתחומי

התעשייה הרלבנטיים וגופים מקצועיים, וכן כלים ומקורות גיוס מגוונים נוספים.

צוות ניהול הטאלנטים שלנו יכול גם להיות חלק מתהליך הבחירה. בכך הינך מקבל את החבילה המלאה
בגיוס הטאלנט: ניתוח כישרונות כדי לגלות את המוטיבציה, הנחישות, החוזקות, החולשות של המועמד,
כמו גם את ההתאמה התרבותית שלהם לארגון. זה עוזר להבטיח לך לבחור את המועמד הנכון - כזה

שיישאר ויבצע. 

 מה הופך את ELLER’S לחברת גיוס אחרת? הגודל שלנו הוא הכוח שלנו. אנחנו מספיק קטנים על

מנת לתת טיפול אישי אבל גדולים מספיק כדי להשפיע. תשוקה והתלהבות אמיתית ממה שאנחנו עושים,
יחד עם היכולת שלנו להגיב ולהתאים במהירות לצרכי הלקוחות הופכת אותנו לנקודת הגיוס האחת ונותנת
מענה לכל צורך ודרישה. ההצלחה שלנו היא האנשים שלנו. אנו גאים במחויבותנו לנכסים החשובים ביותר
שלנו - האנשים שלנו. ערכי הליבה שלנו עומדים בבסיס כל מה שאנחנו עושים ומשקפים על ידי האנשים

שלנו. 

המשימה שלנו להגשים את שאיפות הקריירה והארגון מתוך הבנה ויושרה המשקפת את
המחויבות שלנו להציע את השירות האיכותי ביותר ללקוחות שלנו.
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ELLER'S איתור, גיוס, השמה ואיוש משרות בכירות ומנהלים
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בין השת"פים שלנו:


