בנק שאלות לדוגמה
לשיחה עם מעסיק
שאלות לאיסוף מידע
היכרות עם
מקום העבודה
חלק מהשאלות
יכולות לקבל מענה
דרך בדיקה מקדימה
באתר האינטרנט,
בשיחות עם עובדים
אחרים וכולי .בשיחה
הראשונית ,פנים
אל פנים ,מוודאים
ומקבלים הכוונה ודיוק

□ במה עוסקת החברה?
□ לאילו תפקידים אתה מגייס בתקופה האחרונה?
□ דרך מי אתה מגייס בדרך כלל? (מקורות גיוס)
□ כמה עובדים/אזורים בארץ/עונתיות?
□ מי מגייס אצלכם? אתה ,או שיש מנהלת
משאבי אנוש/גיוס?
□ מה סביבת העבודה? (למשל מזגן/מחסן/בטיחות)
□ יש כאן נגישות פיזית לאנשים עם מוגבלות?
(נגישות תחבורתית)
□ אילו עובדים אתה צריך בעיקר?
□ מהו הפרופיל הממוצע של העובדים אצלכם?
(גיל/השכלה/רקע צבאי/ניסיון תעסוקתי)

פרופיל המשרה
המיועדת
מהות העבודה
והמשימות ,ניסיון
נדרש ,מיומנויות
נדרשות ,השכלה,
צוות/הדרכה

□ מהו התפקיד שבעבורו אתה מחפש?
□ מהן המשימות העיקריות בתפקיד זה?
□ מה אמור העובד לעשות בפועל?
□ איפה מתבצעת העבודה? (במחסן/בפס ייצור?)
□ איזו הכשרה נדרשת ,בדרך כלל ,למשרה?
□ האם אתם מכשירים את המועמדים בשטח?

תהליך הגיוס
וכלי המיון
לבדוק נכונות
להתאמה לאוכלוסייה

□ איך נערך אצלכם תהליך גיוס העובדים?
□ מהו אורך התהליך? כמה זמן זה לוקח?
□ האם אתם משתמשים בחברה חיצונית למיון?
□ מהו תהליך הגיוס? האם יש מרכז הערכה?
ריאיון טלפוני?
□ מי מראיין?
□ אילו מבחנים צריך המועמד לעבור?

תנאי ההעסקה
אופן ההעסקה,
משמרות ,שכר,
תנאים סוציאליים,
ארוחות ,הסעות,
אפשרויות קידום

□ האם ההעסקה כאן היא ישירות אצלכם או
דרך חברת כוח אדם?
□ האם זו עבודה במשמרות?
□ כמה משמרות נדרש כל עובד לתת בשבוע?
□ מהם התנאים הנלווים שמגיעים לעובדים?
□ מהו השכר בתפקיד שבעבורו אתה מגייס כעת?

תרבות ארגונית

□ האם יש לעובדים פעילות מעבר לשעות העבודה?
□ האם אתם מעסיקים אוכלוסיות מגוונות?
□ האם יש אצלכם פעילות של התנדבות עובדים
בקהילה?
□ האם יש אצלכם מנטורים לעובדים חדשים?

שאלות לגבי הקשר עם המעסיק
הדרך שבה יוכל רכז
התעסוקה לסייע
למעסיק בתהליכי
הגיוס והקליטה

□ איך אוכל לעזור לכם בתהליך הגיוס?
□ האם תרצה שאדריך את צוות המראיינות
שלכם לגבי "טיפים" לשיחה עם אדם כבד
שמיעה?
□ האם יתאים לכם שאלווה את העובד בימים
הראשונים לעבודה?
(שאלה לשלב מתקדם יותר)

דרכי ההתקשרות
עם רכז ההשמה
שמועדפות על
המעסיק (בסגירה)

□ האם תרצה שבהמשך נתכתב בדוא"ל או
שאתה מעדיף שנשוחח בטלפון?
□ מתי נוח לך שאתקשר?
□ לאיזה דוא"ל לשלוח קורות חיים של המועמד?

