הובלה וניהול פרויקט במסגרת ארגון יזמים צעירים ישראל

ארגון יזמים צעירים ישראל הינו הגוף המוביל כיום בחינוך ליזמות וחדשנות של בני נוער
הארגון הינו נציג יחיד בארץ של ארגון הגג הבינלאומי  Junior Achievement Worldwide -המאגד  120מדינות.
תכנית הדגל של הארגון הינה "עושים עסקים" ,במסגרתה הסטודנטים מובילים פרויקט בהשתתפות בני נוער
בהקמת חברת הזנק ( ,)Startupתוך חשיפה לתכנים של יזמות ,חדשנות ועסקים וקבלת מיומנויות הדרושות
להשתלבות בעולם העבודה החדש.
הסטודנטים/ות יעברו הכשרה מקצועית וליווי צמוד מטעם הארגון וירכשו כלים להתמודדות עם ניהול והנחיית
קבוצה ,מנהיגות ,אי-ודאות ,עמידה מול קהל ופיתוח אישי ומקצועי משמעותי.
התכנית משלבת אירועי שיא כגון :ימי הדרכה וחשיפה להרצאות מאנשי מפתח/בעלי תפקידים בכירים מחברות
מובילות במשק ,השתלמויות מקצועיות ,יעוץ ממנחים עסקיים ,השתתפות בירידים ותחרויות אזוריות
ובינלאומיות.
שיתופי הפעולה שלנו כוללים גופי ענק בארץ ובעולם כגוןBloomberg, Hsbc, Barclays, AT&T Citi bank :
 Amdocs,S.I.T , HP, Manpowerכי"ל ,בנק לאומי ,אלתא ,חברת חשמל ועוד
להוביל פרויקט ולהנחות בתוכנית
צוות ההנחיה מורכב מסטודנט/ית המנחה המקצועי בליווי מנחה עסקי ומנחה פדגוגי .המנחים נפגשים עם
הקבוצה בבית הספר פעם בשבוע שבוע (כשעתיים אקדמיות) ומובילים אותה בתהליך על פי שלבי התכנית.
שיבוץ בית הספר נעשה בהתאם למערכת הלימודים ואזור המגורים.
מדוע כדאי להשתתף בתכנית זו:
ניסיון תעסוקתי משמעותי לקורות החיים
חשיפה ויצירת קשרים עם אנשי מפתח ומנחים מחברות עסקיות
התנסות פרקטית ומעשית בשטח בניהול פרויקט
פיתוח מיומנויות אישיות ומקצועיות -ניהול ,מנהיגות ,עמידה מול קהל ,התמודדות עם אי ודאות ועוד
ניסיון בהקמת מיזם והתמקצעות בתחומים שונים כגון :חשיבה יזמית יצירתית ,אסטרטגיה
שיווקית ,ניהול משא ומתן ,פרזנטציה אפקטיבית ועוד
שליחות חברתית ודוגמא אישית :פיתוח הדור הבא של היזמים בישראל
חוויה משמעותית לכל החיים!
מכתב המלצה מטעם ארגון יזמים צעירים ישראל וראש החוג לשירותי אנוש

בואו להיות חלק מההצלחה וליהנות מעשייה מעצימה ,מהנה ומעשירה
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרי שיפר -אחראית על התוכנית
בטלפון  050-8898934או במייל sari.schiffer@yazamim.org.il

ה ח ז ו ן  -להיות ארגון מוביל בישראל החושף בני נוער לעולם היצירה ,היזמות והעסקים ,מעודד חדשנות ומקוריות תוך התנסות מעשית.

