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GREETINGS – ISRAEL LATIN AMERICA CHAMBER OF COMMERCE 

 

Dear friends, job seekers and employers, 

On our desks at the Israel LATAM Chamber of Commerce, we are receiving 

an average of 3 to 5 applications and one job offer weekly. Therefore, we 

understand that placement of Spanish and Portuguese Speaking Olim is one of our missions. 

Latin Candidates are an asset for any firm, as in addition to the professional knowledge, they are 

bringing valuable linguistic and cultural abilities. 

I would like to thank the Olim Division of the Tel Aviv Municipality for the contribution to this event, 

especially to Clara Ben Aderet and Jill-Marie Reinach. 

We urge you to see the Israel LATAM Chamber of Commerce as your home and your natural bridge 

to the Continent. The Chamber can assist with knowledge, contacts, business opportunities and in 

best practices of doing business in each country. Every year we are generating business 

opportunities to our members, as well as in-depth information regarding the Continent, economies 

and professional seminars. 

This May we are celebrating the Latin Job Fair with 400 candidates and 25 employers, hosting events 

with the Presidents of Panama and Guatemala, two delegations from Mexico, missions to Agritech, 

the Inter-American Development Bank and Breakfast Club with Ashra on Foreign Trade Risk 

Mitigation. 

On June we are planning the Annual Assembly, Financial Seminar with Discount Bank, Breakfast with 

Costa Rica’s Foreign Trade Commissioner and the Chile Venture Capital Day. 

Yours, 

Roberto Spindel, President 

Gabriel Hayon, CEO   

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
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GREETINGS – TEL AVIV MUNICIPALITY  

 

La Municipalidad de Tel Aviv ha establecido un departamento para Olim Jadashim que llegan a la 

ciudad de Tel-Aviv, con el fin de ayudarlos a recibir la mejor absorción posible en la sociedad israelí 

en todos los aspectos. 

La municipalidad de Tel Aviv ofrece un servicio para ayudar, guiar y acompañar a los Olim Jadashim 

en sus primeros pasos y como residentes de la ciudad. 

Además de ayudar particularmente, cada mes se realizaran  varias actividades especialmente 

organizadas para ustedes, Olim Jadashim. Como por ejemplo, charlas, talleres, conferencias, 

excursiones por la ciudad, excursiones por el país y más.   

Esta actividad es una de muchas actividades que organizo para ustedes, queridos inmigrantes, para 

su absorción y su rápida integración. 

Queremos felicitarlos por hacer su Alyá en Tel Aviv-Yafo y queríamos desearle muchísima suerte en 

este nuevo camino! 

También puede hacer Like en nuestro grupo en Facebook donde podrá estar informado en tiempo 

real sobre toda la información e inscripción en las actividades: Olim TLV Español  

No dude en contactar y enviar sus preguntas: 

  

Clara Ben Aderet 

Coordinadora del dept. de Alya  

Mucipalidad Tel-Aviv 

aderet_ben@mail.tel-aviv.gov.il 

03-724-8460 / 052-3331938 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
https://www.tel-aviv.gov.il/Pages/HomePage.aspx
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ABOUT THE CHAMBER 

 

The Israel Latin America Chamber of Commerce is the largest and most active of all the bi-national 

chambers. 

We are bridging between exports, importers, governmental officers, diplomats, economic and 

financial institutes, in Israel and abroad, mainly via a well-maintained network of personal relations 

with the sister chambers and the executives.  

The Chamber is also a huge knowledgebase regarding trade, FTA, shipping, logistics, custom, risk 

management, insurance, financing deals, tenders and best practices. The Chamber organizes many 

events and delegations, as you can see in the recent newsletter attached. 

During this month, we will host the presidents of Guatemala and Panama and an executive 

delegation from Mexico. Later this year we will preside a business mission to Guatemala, Honduras 

and Nicaragua. 

If you wish to participate in the Chamber’s events, enjoy a flow of business opportunities, job offers 

and networking events, you are welcome to join. Personal annual membership fee is 1,200 NIS.  

We look forward to seeing you at our events. 

      

Gabriel Hayon, CEO 

Israel Latin America Chamber of Commerce  

Cel:   972-50-6062000 

Gabriel@camaraisrael.org 

www.camaraisrael.org.il 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:gabriel@camaraisrael.org?subject=Latin%20Job%20Fair
http://www.camaraisrael.org.il/
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YUVAL ARON – LAW FIRM 

 

Yuval -Aron & Associates is a law firm offering a wide range of legal services to leading 
international and domestic commercial companies, organizations, institutions, as well as individuals 
and families. The founding partners currently leading the firm are Adv. Guy Yuval and Adv. Jaime 
Aron, each leveraging and bringing their own rich and varied experience.  

Adv. Guy Yuval has extensive and diverse commercial and business experience in the fields of 
private equity, business enterprises and capital recruitment for private ventures. Adv. Yuval also 
developed a specialization in the field of Trusts. This activity also led to the development of an 
extensive relationship with leading world trust companies and banks providing services in the field, 
and acquaintanceship with the relevant parties in Israel.  

Adv. Jaime Aron is a reputable veteran attorney active in the fields of real estate, international 
contracts, wills and inheritances both in Israel as well as overseas. Adv. Jaime Aron has in-depth 
knowledge and understanding of the local law prevailing in Latin American countries, and over the 
years has developed an extensive network of contacts with local law firms, institutions, and 
government bodies in Latin American countries. Consequently, the firm’s clients benefit from an 
exceptional service in all matters pertaining to their work with Latin American parties in Israel and 
overseas. In addition to be an attorney. For many years Adv.  

Zvi Appel is a partner in Yuval-Aron law firm. His main area of specialization is advising High 
Net Worth individuals in all aspects of their financial and banking arrangements. Zvi provides 
comprehensive legal solutions for individuals and foreign companies based in both Israel and 
overseas (primarily in Latin America), offering the most suitable financial and banking structures for 
assets held by them, providing ongoing legal assistance and accompanying clients in dealing with 
both personal and business matters. 

The firm’s attributes are: uncompromising professionalism, creativity and enterprise, and 
absolute commitment to its clients. A young dynamic team, considered a rising talent in the sector, 
brings exceptional creativity with "out of the box" thinking, and applying it when acting on behalf of the 
firm's clientele.  

                                           -             

Amot Investments Tower, 15th floor, 2 Weizmann St, Tel-Aviv 6423902 

  office@yuval-aron.com   |  zvi@yuval-aron.com   |  www.yuval-aron.com  |  Fax 972-3- 6086857  |  Tel 972-3- 6086877 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:office@yuval-aron.com?subject=Latin Job Fair
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Practice Areas 

 

Commercial Law 

Yuval-Aron & Associates' Commercial Law department provides ongoing legal advice and 
consulting services to the firm's clients in all facets of their routine commercial activities. The range of 
services provided by our Firm include: drafting and conducting negotiations for various types of 
commercial agreements which include international contracts, licensing, development, agency and 
distribution agreements, joint venture agreements, foreign sourcing agreements, OEM agreements, 
and accompanying clients in their interfaces with government bodies. The firm also conducts sale and 
purchase agreements and other commercial agreements; providing advice to foreign companies in all 
business-commercial aspects connected to their activity in Israel. 

Real Estate 

The Firm is engaged in all fields of real estate and land development –from entrepreneurship 

and initiation of construction projects to the planning, construction, development and marketing of all 

types of projects. 

The range of services our firm provides: legal representation for all types of land transactions, 

including representation in combination contractor deals, sale and purchase transactions, rental 

agreements, evacuation rebuilding deals, purchase groups, NOP 38 (TAMA), etc.; legal 

representation of real estate developers in the construction and marketing of commercial and/or office 

and/or residential projects, covering all the legal aspects of these projects – from the acquisition of 

rights to registration as a condominium; legal representation in planning and building issues within the 

framework real estate transactions or representation of clients of a project, as well as representing 

clients in dealings institutions, appeal committees and administrative petitions; handling various legal 

matters related to the Israel Land Administration. 

 plans, in accordance with the client’s individual requirements and the circumstances of each 

individual case; pension and National Insurance – advice in the unique field of pension insurance in 

Israel and National Insurance.  

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
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Family Office – Estate Planning and Asset Protection 

One of the Firm’s main areas of specialization is advising High Net Worth individuals in all 

aspects of their financial and banking arrangements. In this field, the Firm provides comprehensive 

legal solutions for individuals in Israel yet primarily overseas based clientele, offering the most 

suitable financial and banking structures for the assets held by families and individuals, while 

delivering ongoing  

Legal guidance and support for clients in both personal and private business matters. These 

services are delivered, both locally and worldwide to individuals and families, charities, trustees, 

guardians, heirs, executors, family offices and financial institutions.The Firm also consults about 

banking and Tax Residency compliance issues, which involve ensuring that Clients comply with US 

FATCA as well as the OECD CRS (Common Reporting Standards for the automatic exchange of 

information), “KYC”  and all other necessary regulations; for example, the incorporation of holding 

companies, creation of Israeli and foreign trusts and the opening of bank accounts.  

The Firm deals in wealth preservation, planning Family Structural Holdings, organizing and 

managing trusts and estates, asset protection, capital transfers and contingency planning, estate 

planning, preparation of wills and auxiliary documents, probate of wills and planning revocable and 

irrevocable trusts. 

Commercial and Administrative Litigation  

Yuval-Aron & Associates' Litigation department represents both Israeli and foreign clients 

before the courts in Israel, local and international arbitration bodies, and all judicial and quasi – 

judicial forums, in disputes related to companies and securities law, derivative action, internal 

investigation and power struggles, disputes in the field of banking, receiverships and liquidation, 

litigation in the administrative tribunals and applications to the authorities concerning constitutional 

and administrative matters including tenders; real estate disputes, disputes in the field of labor laws, 

tort actions including professional negligence claims and defamation actions, disputes in the fields of 

technology including patent rights, trade secrets, trademarks, breach of immunity and confidentiality 

agreements and other rights in the field of intellectual property.  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
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PROJECT PRO 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:info@projectpro.co.il?subject=Latin Job Fair
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THE JEWISH AGENCY 

 

 

 

 היחידה לשליחות חינוכית ציונית

 

: הסבר על היחידה   

 

שמה לעצמה למטרה לפעול לחיזוק , מערך השליחות מטעם הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית, היחידה

.  היהודיות בתפוצותהקשר בין ישראל לקהילות   

 

, שליחים ושליחות לרחבי העולם לשליחות של שנה עד שלוש שנים בקמפוסים 044-במסגרת זו נשלחים מדי שנה כ

בונים תכנים ופעילות , חינוכית, השליחים יוצרים ומובילים את העשייה הקהילתית. קהילות יהודיות ותנועות נוער

הפקות , תוך שימוש בכלי חינוך בלתי פורמליים, ישראלית –יהודית  זהות, אקטואליה, הקשורה בתרבות ישראלית

.יצירת שיתופי פעולה ועוד, אירועים  

 

הזיקה וההיכרות עם מדינת ישראל וחיזוק מרכזיותה של ישראל בזהות היהודית , מטרת השליחות הינה העמקת הקשר

בת ומאתגרת המהווה גשר חי בין מדינת ישראל מעצ, מקצועית, השליחים מובילים עשייה ייחודית. של יהדות התפוצות

.  לקהילות היהודיות  

 

זהות יהודית וקשר , השליחות מהווה מסע אישי ומקצועי משמעותי עבור השליחים ומחזקת היבטים של מנהיגות

 השליחים החוזרים מהווים פוטנציאל עצום של המשך פעילות בתחומי עשייה ומעורבות הן בחברה הישראלית. לישראל

.והן בהמשך הקשר בין ישראל לתפוצות   

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/


 

LATIN JOB FAIR 

gabriel@camaraisrael.org.il | www.camaraisrael.org.il | 0506062000                                                     

 
Page | 11 

 

 

 

 

 היחידה לשליחות חינוכית ציונית

 

 

 : קהל היעד

 . שנתיים/המעוניינים לצאת לשליחות לתקופה של שנה, צעירים ישראלים בשנתם האחרונה לתואר או אחרי תואר

 

 :דרישות סף לשליחות

 אזרחות ישראלית 

 שהייה רצופה בארץ במשך חמש שנים לפחות. 

 שליטה וידיעת שפת ארץ היעד. 

 (עבור שליחות קמפוסים) תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר 

 עמידה בתהליך המיון וההכשרה. 

 :דרישות נוספות

 ( שליחות הוראה, חובה לשליחות קמפוסים)ת תואר אקדמי /בעל 

 הדרכה וחינוך בלתי פורמלי, סדנאות/ הנחיית קבוצות, ת ניסיון בעבודה קהילתית/בעל 

 ( אירועים, כנסים)ת יכולת ביצירת שיתופי פעולה ופרויקטים קצרים וארוכי טווח /בעל 

 יוזמה ועצמאות בשטח, ת יכולות בינאישיות מצוינות/בעל  

 

 

 : משרות פנויות 

 שליחות הוראה | שליחות תנועתית | שליחות קהילתית | שליחות קמפוסים 

 

 : יצירת קשר 

  www.shlichut.org.il :חפשו אותנו בגוגל

  השליחות הארוכה של הסוכנות היהודית: היחידה  :חפשו אותנו בפייסבוק

 קריית מוריה ירושלים, 3העסקן  :כתובת|  02-621-6455 :טלפון

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
http://www.shlichut.org.il/
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EDUSOFT  

 

Edusoft Ltd. is a subsidiary of Educational Testing Services (ETS) — the world’s largest private 

educational assessment and research organization, and the maker of the TOEFL® and TOEIC® 

tests.  Edusoft is a global leader in technology-based English Language Learning and Assessment 

Solutions, serving a range of educational, government, and corporate sectors in over 30 countries 

worldwide. 

With more than 25 years of expertise in the field, Edusoft specializes in comprehensive large- and 

small-scale blended learning solutions, based on the latest interactive technology and field-proven 

pedagogical approaches. 

Commitment to a hands-on approach 

Edusoft’s team of pedagogical, sales, service implementation, project management, technology, and 

marketing experts are all dedicated to ensuring maximum success of every project, from start to 

finish. Edusoft is not only there to lay the foundation of projects, but to provide support every step of 

the way. Edusoft’s hands-on approach and customizable solutions ensure that the precise needs of 

clients are met. Edusoft’s decades of experience in digital learning, pedagogical expertise, and 

unparalleled service provide the most effective English Language Learning and Assessment 

Solutions available today.   

  

Mission: 

To deliver effective, technology-based, English Language Learning and 

Assessment Solutions to the international market through the use of blended 

and distance learning, proven methodologies, and state-of-the-art technology. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:rachelir@edusoftlearning.com?subject=Latin Job Fair
https://www.edusoftlearning.com/
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ENGIE – CAR MAINTENANCE SOLUTION 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:vair@engieapp.com;danit@engieapp.com?subject=Latin Job Fair
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 ENGIE – CAR MAINTENANCE SOLUTION – CUSTOMER SUPPORT 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:adam@engieapp.com;danit@engieapp.com?subject=Latin Job Fair
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MAOF – OLIM RECRUITMENT 

 

MAOF - Recruitment and employment centers of Olim, with access to 1500 employers 

 מרכז תעסוקה לעולים חדשים ותושבים חוזרים

 .4102בתחילת מרכזי תעסוקה לעולים חדשים ותושבים חוזרים החלו את פעילותם 

המטרה היא לשלב עולים חדשים ותושבים חוזרים בעולם התעסוקה בישראל, למצוא להם עבודה אשר הולמת את 

 .ניסיונם המקצועי, השכלתם, כישוריהם האישיים ורצונותיהם

רץ חברת מעוף משאבי אנוש מתפעלת מרכזי תעסוקה אלה, מטעם משרד העלייה והקליטה. מרכזינו פזורים ברחבי הא 

 .מנהריה וטבריה שבצפון ועד ראשון לציון שבשפלה

במרכזים אילו יושבות יועצות תעסוקה, האחראיות על הנגשת שירותינו השונים, דוברות שפות שונות ובעלות ניסיון 

 .בתחום התעסוקה והגיוס

ש לנו את היכולת מעסיקים ברחבי הארץ במגוון תחומי תעסוקה, באמצעותם י 0,511למרכזי התעסוקה קשר ישיר עם  

 .והגמישות לשלב עולים חדשים ותושבים חוזרים במקצוענות ובמהירות רבה בשוק התעסוקה הישראלי

 

 פרטי התקשרות:

 

  

  555-3954-072טלפון: 

 lgroup.co.i-klita@maof-mt מייל:-אי

 10:11-00:11שעות פעילות: 

 olim.co.il-https://www.maofאתר חברה: 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:mt-klita@maof-group.co.il?subject=Latin Job Fair
tel:072-3954-555
mailto:mt-klita@maof-group.co.il
https://www.maof-olim.co.il/
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BELINKED 

 

 .הינו המרכז הישראלי ללימודי לינקדאין למחפשי עבודה ולקידום קריירה 

 מהמובילות את התחום בישראל, וחברתהמשאב האנושי, חברת הגיוס וההשמה -המרכז הינו מיזם משותף של מעוף

HRD של יעקב רוזן, שני מותגים המובילים את תחום הלינקדאין בישראל. 

באמצעות השימוש ומינוף הלינקדאין  לסייע במציאת הזדמנות הקריירה הבאה למחפשי עבודה מטרתו של המיזם היא

 .וכלים נוספים הקריטיים בעידן החדש של חיפוש העבודה

 BeLinkedא הגוף המקצועי הראשון בישראל שמוקדש כולו ללימודי לינקדאין עבור מחפשי עבודה ולמען קידום ומינוף הו

 .הקריירה

תחת קורת גג אחת ניתן למצוא מס' רב של מוצרים שונים, בעלי אופי ומאפיינים שונים, אשר יאפשרו לכל אחת ואחד 

וקידום הקריירה האישית. בין אם בלימוד מהבית, השתתפות להפוך למומחה לינקדאין ולרתום את הפרופיל שלו למינוף 

תבצע את כל הנדרש למציאת משרה התואמת את  BeLinked בסדנה קבוצתית, בייעוץ אישי או בליווי כולל בו מומחי

 .דרישות מחפש העבודה

 פרטי התקשרות

  

 03-7664427 טלפון: 

 ContactUs@Belinked.co.il מייל: -אי

 10:11-00:11שעות פעילות: 

 /http://www.belinked.co.ilאתר חברה: 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:contactus@belinked.co.il?subject=Latin Job Fair
tel:072-3954-555
mailto:ContactUs@Belinked.co.il
http://www.belinked.co.il/
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ORCHID HOTELS 

 

The Orchid Hotel Chain offers luxurious retreats at a wide selection of hotels nationwide. Whether 

your stay is for business or leisure, all the hotels are in prime and attractive locations in Israel. Orchid 

Hotels guarantees an enjoyable and relaxing stay at any one of its properties. All the hotels feature 

varying state of the art facilities and provide a high standard of personalized, courteous services. 

 

 

  

Aliza Sulimani | Human Resources Coordinator 

Orchid Hotel Tel Aviv 

T: +972-3-5197111 F: +972-3-5263331 M: 

Hayarkon 79 Street, Tel Aviv, Israel 

www.orchidhotels.co.il 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
callto:+972-3-5162153
callto:+972-3-5263331
https://maps.google.com/?q=Hayarkon+79&entry=gmail&source=g
http://www.orchidhotels.co.il/
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SERVE HOTEL LTD. 

 

Israel Hotel Jobs for Olim offers olim a personal Taylor made placement service for the hotel industry 

in Israel. 

It's a unique project, part of an experienced recruitment and placement agency for the Israeli hotel 

industry called Serve Hotel LTD.  

Serve Hotel LTD was founded in 2009 by Uzi Shimon, hotelier, who was aliyah shalich in South 

Africa.  

All positions are under direct hotels employment for experienced and non-experienced olim.  

The Hotel industry is a vibrant, dynamic and welcoming working place, with multi-career opportunities 

all over Israel, with a professional training and the best social interaction with Israelis in an 

international environment! 

For any further information, please contact Yulia - placement manager: 050-2860400. 

Anna: a.servehotel@gmail.com  

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:a.servehotel@gmail.com
mailto:a.servehotel@gmail.com?subject=Latin Job Fair
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GVAHIM 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:info@gvahim.org.il?subject=Latin Job Fair
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HOTAM 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:tfitau@gmail.com?subject=Latin Job Fair
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OLEI (ORGANIZACION LATINO AMERICANA, ESPANA Y PORTUGAL EN ISRAEL) 

 

La Olei es una asociación sin fines de lucro formada por voluntarios que funciona en Israel desde 

hace más de 60 años para ayudar en la klitá (integración) de olim provenientes de países de habla 

castellana y portuguesa que cuenta con 23 filiales en todo el país. 

Entre las funciones de la Olei se encuentran las siguientes: 

 Dar la “bienvenida” a los Olim Jadashim 

 Seguimiento de la “Klitá” del olé 

 Visita a los olim jadashim en los distintos centros de absorción del país por parte de los voluntarios de 

la Olei 

 Ayuda en la búsqueda de trabajo: publicación semanal de la Bolsa de Empleo  

 en el sitio www.olei.org.il 

 Asistencia personal en la realización de trámites ante oficinas públicas 

 Marco comunitario para olim de la tercera edad con una amplia gama de actividades culturales 

 Ayuda con elementos esenciales para olim necesitados 

 Visita a olim hospitalizados 

En relación a la ayuda en la búsqueda de trabajo, la Olei cuenta con un servicio de empleo a nivel 

nacional por medio del cual orienta y ayuda al olé jadash en el proceso de búsqueda laboral. En tal 

sentido la Olei actualiza semanalmente una bolsa de empleo que publica en el sitio de la Olei: 

www.olei.org.il. En dicha bolsa el olé puede encontrar una amplia gama de puestos disponibles en 

distintas áreas: Hi Tech, Servicio al cliente, Administración, Marketing, Hotelería, etc. 

Servicio de Empleo: empleo.olei.jerusalem@gmail.com, celular: 055 6633520 

Olei Central: Calle Marmorek 9, POB: 20423, Tel Aviv. 03-7628413, Fax: 03-6031644 

E-mail: secretaria@olei.org.il 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
http://www.olei.org.il/
http://www.olei.org.il/
mailto:empleo.olei.jerusalem@gmail.com?subject=Latin Job Fair
mailto:empleo.olei.jerusalem@gmail.com
mailto:secretaria@olei.org.il


 

LATIN JOB FAIR 

gabriel@camaraisrael.org.il | www.camaraisrael.org.il | 0506062000                                                     

 
Page | 23 

 

BBS 'משרד עו"ד בן פורת, בייפוס, שוורץ ושות 

 

   ץ  נ         ם   פט  ם                 ד        BBS     פ        פ ס     ץ          ד    כ  ד  

                פ ט  ם. ס    ם         ם   ד ג פ ם     ד          פ            ס         ד. 

ס    ם      ם גם  נ       נ      נ     כ         נ  BBS       One Stop Shop        נ ס     

  גם    נ    ם   ס                 טפ . 

        נ         ז ם                ס ם   נ       נ         פ        ס     ט ג           נ  כ    ם 

    ד.  כ ז ם    פט   נ     ד נ     ד      פ  ט    ג כ נ ס  נכס ם 

 .         פט  ז    ם  כ     כ      פ     כ ם     ג   ליטיגציה מורכבת 

  .             ג   כ נ ס נכס ם            דיני בנקאות

    ס    ד    .ס     נד "    כ    כ          ם     נדל"ן

   ס            ס              ד.   מיסיםדיני 

       ס       נ           ז ם         פט    ס                 ס  ם   חברות ועסקים

 .ד    טפ      ג    ם    ץ     "              ז ם   נ      ם

 .  כ      פט       ג          ס     גנ     זכ          םס  נ      ם  קניין רוחני וזכויות יוצרים 

 .    ג      ם  נ   ם פירוק, פשט"ר והוצל"פ

 .   ס   ם    ג    ד ם    דיני עבודה

 

וחבר לשכת עורכי  .LL.M( בעל תואר oren@bbs-law.co.ilאת המשרד מייצג בכנס עו"ד אורן וינברג )

  יורק ושל מדינת ישראל. -הדין של מדינת ניו

 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:oren@bbs-law.co.il
mailto:oren@bbs-law.co.il?subject=Latin Job Fair
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SWISSPORT 

 

 קצת עלינו...

 מסוף מטענים אווירי, המספק שירותי ניטול מטענים, אחסנתם, טעינת/פריקת מטוסי מטען. 

 לקוחותינו הם חברות תעופה וחברות בלדרות )שילוח(.

 05,111אנו ממוקמים בשדה תעופה ושייכים לחברה בינלאומית , המובילה  בעולם בתחום ומונה 

 מדינות ברחבי העולם. 20-ב עובדים,

 עובדים ועקב צמיחה מהותית אנחנו מגייסים עובדים למגוון תפקידים. 011כיום כחברתנו מונה 

 ( ואנו מגייסים עוד עובדים לקראת תחילת הפעילות.Dedexבקרוב נקלוט לקוח גדול חדש )

 אנו ממוקמים בנתב"ג, יש לנו שירות הסעות, חדר אוכל, ביטוח רפואי לעובדים ועוד.

 כאמור מדובר בחברה יציבה וגדלה משנה לשנה.מחפשים עובדים לטווח ארוך , 

 לכל המשרות נדרש לעבור תהליך סינון ביטחוני בהתאם לחוקי נתב"ג.

 

  

cargo services Israel

ת.ד. סוויספורט שרותי מטען ישראל בע"מ 

01011גוריון  נמל התעופה בן 010  

  0444021-10פקס   0444111-10' טל

 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:galitm@swissport.co.il?subject=Latin Job Fair
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 תפקידים שאנו מעוניינים לאייש:

 נטלים

 התפקיד:מהות 

 פריקת/טעינת מטענים בתוך המחסן ועל מטוסים.

 בניית משטחי מטענים כולל עיטוף בניילונים, קשירה וכד'.

 פריקת מטענים ממשאיות, העברת מטענים לבידוק.

 הובלת מטענים לאחסנה.

 מאפיינים ייחודיים לתפקיד:

 וות נוספים.ק"ג ומעבר לזה בעזרת אנשי צ 41-45עבודה פיזית, הרמת מטען במשקלים 

 עבודה במשמרות כולל לילות וסופיש שבוע.

 יכולת עבודה תחת לחץ ועמידה בלוחות זמנים.

 לטובת פרוייקט פדקס יש משרת בוקר בלבד, ללא שעות נוספות, ללא שבתות ולילות.

 דרישות סף:

 בריאות תקינה

 עברית בסיסית )הבנת הוראות(

 אזרח ישראלי / חובה שירות צבאי מלא

 אישיותיות:דרישות 

 יושרה ואמינות

 עבודת צוות

 אחריות

 

  

cargo services Israel

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:galitm@swissport.co.il?subject=Latin Job Fair
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 מפעילי מלגזה

 מהות התפקיד:

 שינוע מטענים בתוך מחסן החברה ולצורך העלאתם למטוסים /פריקתם ממטוסים

 אחסון מטענים במידופי המחסן

 מאפיינים ייחודיים לתפקיד:

 עבודה במשמרות כולל לילות וסופי שבוע.

 בלוחות זמנים.יכולת עבודה תחת לחץ ועמידה 

 משמעת עבודה בכללי בטיחות בכלל ובטיחות בנהיגה בפרט.

 עבודה בסביבה עמוסה וצפופה.

 ניתן לעבוד במשרת בוקר בלבד, ללא שעות נוספות, לילות וסופי שבוע. Fedexעבור הלקוח החדש 

 

 דרישות סף:

 רישיון נהיגה

 טון  41רישיון נהיגה על מלגזה עד 

 ראות(עברית בסיסית )הבנת הו

 ידע בסיסי בהפעלת מחשב/מסופון.

 אנו נכונים להכשיר עובדים על רישיון מלגזה )קורס שאורך יומיים(

 דרישות אישיותיות:

 יושרה ואמינות

 עבודת צוות

 אחריות

 מוסר עבודה גבוה

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
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 ראש צוות

 מהות התפקיד:

 קליטת מטענים ואחסונם במידוף

 מסירת מטענים ללקוחות 

 מחסן החברה ולצורך העלאתם/פריקתם למטוסיםשינוע מטענים בתוך 

 ביצוע פעולות מיוחדות )דרישות מיוחדות של לקוחות(

 סיוע למנהל המשמרת בניהול המשימות במשמרת וחניכת עובדים

 

 מאפיינים ייחודיים לתפקיד:

 עבודה פיזית בעזרה לאנשי צוות.

 עבודה במשמרות כולל לילות וסופיש שבוע.

 ועמידה בלוחות זמנים. יכולת עבודה תחת לחץ

 

 דרישות סף:

 בריאות תקינה

 רישיון נהיגה

 אזרח ישראלי / חובה שירות צבאי מלא

 עברית ברמה גבוהה

 אנגלית ברמה בסיסית

 דרישות אישיותיות:

 יושרה ואמינות

 תודעת שירות

 אחריות

 מוסר עבודה גבוה

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
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 מתאמ/ת טיסות 

 בילותטיפול מא' עד ת' בטיסות של חברות תעופה מו

 מהות התפקיד:

 טיפול בטיסות יבוא וייצוא של מטענים מסחריים:

  תכנון טיסות יצוא, קבלת טיסות יבוא• 

 אחריות לטיפול במטענים ברחבת המטוסים• 

 טיפול בניירת הנלווית לתהליכי היצוא והיבוא• 

 מתן מענה שירותי טלפוני/ מיילים לחברות תעופה שונות• 

 42/0כחברה שמספקת שירות 

 העבודה מצריכה זמינות למשמרות מגוונות  )כולל לילות וסופ"שים(

 

 דרישות סף:

 דיבור/קריאה/כתיבה -אנגלית ברמה גבוהה 

 חובה -עברית 

 עבודה בסביבה ממחושבת

 תודעת שירות גבוהה

 יחסי אנוש מעולים

 רישיון נהיגה והגעה עם רכב, חובה!

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
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 אחראי צד האווירי

 בסביבת מטוסים,תפקיד שטח דינאמי, 

 מהות התפקיד:

 שינוע וטיפול במטענים באמצעות כלים תפעוליים )טרקטורים, היילודר וכד'(.

 עבודה פיזית ליד מטוסים, תחת כיפת השמיים בתנאי מזג האוויר משתנים

 

 העבודה מצריכה זמינות למשמרות מגוונות  )כולל לילות וסופ"שים(

 ת בהתאם לשינויי נחיתות /המראותנדרשת מהצוות הירתמות לשינויי משמרו

 של מטוסים

 

 דרישות סף:

 עבודה בשיתוף פעולה עם גורמים שונים באיזור המטוסים. –יחסי אנוש טובים 

 רישיון נהיגה וניידות חובה

 

 

 בודק ביטחוני

  , לתפקיד ייחודי המשלב אחריות, עניין ותקשורת בינאישית,ליחידת אבטחה 

 מהות התפקיד:

 ובדים/לקוחות/ספקים/אורחים למתחם החברהבקרת כניסה ע

 בעמדות בידוק שונות.

 אבטחה של החברה והציוד בה.

  העבודה במשמרות כולל לילות וסופי שבוע

 משרה מלאה ולטווח ארוך.

  קליטה ישירות לחברה.

 

 :דרישות סף

 עבר ללא דופי.

 בריאו

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
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PAYONEER 

 

Payoneer is one of Israel’s biggest and most successful hi-tech companies, with revenue of 

$200MM+ in 2017. Founded in 2005, we operate one of the largest online money transfer platforms in 

the world. If you’ve ever sold something on Amazon, rented your apartment on Airbnb, given 

someone a ride using Waze Carpool, or done work on freelance sites like Fiverr or 99Designs, you 

will have come across Payoneer – all are official Payoneer partners. View all our open positions by 

clicking here >> 

If you’re interested in joining a company that sits at the crossroads of finance and technology and is 

genuinely making a difference to the lives of its customers in both developed and emerging markets, 

keep on reading… 

Working at Payoneer: 

Recognized as one of the best workplaces by Inc., Business Intelligence and many more, Payoneer 

has been recognized because central to the company is a culture that cultivates creativity, celebrates 

differences and offers each individual employee the opportunity to make suggestions and have a 

voice. 

“We celebrate diversity and recognize that our people are our greatest assets. We pride ourselves in 

maintaining an innovative, employee-centric environment, cool office spaces, awesome 

events and parties, great perks, learning opportunities and so much more. Anyone who joins us is 

encouraged to share their ideas and grow with the company as we advance on our shared journey, 

together.” 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
https://www.payoneer.com/careers/
https://www.payoneer.com/careers/
https://www.payoneer.com/en/about/awards/
mailto:Kerenar@payoneer.com?subject=Latin Job Fair
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At a glance 

         Founded in 2005 

         1,200 staff globally in 16 locations 

         2,000+ corporate clients 

         Business Partners include Airbnb, Amazon, Getty Images, Google, Fiverr, Upwork and more. 

         Positions for internationals in Israel include Customer Care, Sales, Marketing (in Community 

and Campaign Management), and so much more. 

         Awards 

 

Our open positions are listed on our job site: https://www.payoneer.com/careers/ 

One open position not listed which is relevant and which we aim to recruit in June is Customer Care 

Associate: responsible for delivering service and support to our customers in response to inquiries, 

requests and concerns using phone, email, chat and social media, ensuring they receive exceptional 

care from start-to-finish.  

We’re looking for individuals who are service-oriented, pleasant, verbal, multi-tasker, quick learner, 

detail oriented, and who have excellent grammar and spelling. 

Requirements: 

- Mandatory - Spanish/Russian/English/Hebrew as a first 

language 

- If English is not native, it must be at a very high level  

- Availability to work at least 5 shifts a week  

Keren Arazi 

HR Business Partner, Operations 

& Internal Communications 

T.   + 972 73 263 3415 

M. + 972 54 323 1019 

Kerenar@payoneer.com 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
https://www.payoneer.com/en/about/awards/
https://www.payoneer.com/careers/
mailto:Kerenar@payoneer.com?subject=Latin Job Fair
mailto:Kerenar@payoneer.com
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ISROTEL 

 

 מלצרות

 כישורים נדרשים תנאים והטבות תיאור התפקיד

מתן שירות לאורחים 

במחלקות מזון 

 ומשקאות

עבודה מועדפת לחיילים  -

 משוחררים

 אופציות לקידום ופיתוח -

 שכר שעה גבוה -

 מתאים גם למשרות סטודנט -

 עבודה מועדפת )בכפוף לנהלים( -

 אנגלית ברמה טובה -

 הופעה ייצוגית -

 שירות גבוהה תודעת -

 עבודה במשמרות כולל סופ"ש וחגים -

 עבודה מאומצת -

 

 אחזקה 

 כישורים נדרשים תנאים והטבות תיאור התפקיד

טיפול בקריאות 

אורחים לתקלות 

בחדרים ובמערכות 

 השונות במלונות

 שכר מעולה למתאימים -

 מענקי התמדה  -

 ידע בסיסי בעבודת תחזוקה שוטפת  -

 -חשמלאי מעשי/עוזרבעלי תעודת  -

 חובה

 יכולת עבודה בצוות -

 עבודה במשמרות כולל סופ"ש וחגים -

 תודעת שירות גבוהה -

 עמידה בתנאי לחץ וריבוי משימות -

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:lizar@isrotel.co.il?subject=Latin Job Fair
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 ברים

 כישורים נדרשים תנאים והטבות תיאור התפקיד

טיפול בהזמנת 

והכנת משקאות 

לאורחי המלון 

בתחנות מזון 

 ומשקאות במלון

 גבוהשכר שעה  -

 מענק התמדה  -

 אפשרות לקבלת טיפים -

 עבודה מועדפת )בכפוף לנהלים( -

 חובה -תעודת הסמכה  -

 אנגלית ברמה טובה -

 תודעת שירות גבוהה -

 יכולת עבודה בצוות -

 הופעה ייצוגית -

 כושר ביטוי ויכולות מכירה -

 עבודה במשמרות כולל סופ"ש וחגים -

 

 חדרנות 

 כישורים נדרשים והטבותתנאים  תיאור התפקיד

ניקיון חדרים ברמה 

גבוהה ומסירתם 

 לאכלוס לאורחים

 עבודה מועדפת )בכפוף לנהלים( -

 תנאי שכר מעולים -

 שעות עבודה נוחות -

 בונוסים והטבות בעמידה ביעדים -

תנאים סוציאלים ואפשרויות  -

 קידום

 יכולת עבודה בצוות -

 עמידה בתנאי לחץ -

 פיזיתיכולת עבודה  -

 

 

 טבחות

 כישורים נדרשים תנאים והטבות תיאור התפקיד

הכנת המזון המוגש 

 לאורחי המלון

 שכר מעולה לבעלי ניסיון -

 תוספות שכר במהלך השנה -

 אפשרויות קידום ופיתוח -

 עבודה לצד שפים מנוסים -

 

 יתרון -בעלי תעודת מקצוע -

 יכולת עבודה בצוות -

 משימותעמידה בתנאי לחץ וריבוי  -

עבודה במשמרות כולל סופי שבוע  -

 וחגים

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
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 מטפלים/ות בספא

 כישורים נדרשים תנאים והטבות תיאור התפקיד

מטפלים/ות בספא 

בעלי תעודה ממוסד 

מוכר בעיסוי שוודי 

 חובה-קלאסי

חבילת תנאי שכר מעולים  -

 למתאימים

 אפשרות לקבלת טיפים -

 יכולת עבודה מאומצת -

 יתרון-בתפקיד ניסיון קודם -

 תודעת שירות גבוהה -

 יתרון-ידיעת שפות -

 עבודה בסופ"ש כולל שבתות וחגים  -

 

 מנהלי/ות משמרת במזון ומשקאות

 כישורים נדרשים תנאים והטבות תיאור התפקיד

ניהול צוות המלצרים 

בתחנות מזון 

 ומשקאות

 שכר גבוה -

 אפשרויות קידום ופיתוח -

 לנהלים(עבודה מועדפת )בכפוף  -

 זכאות להשתתפות בלימודי תואר -

 חובה-ניסיון קודם במזון ומשקאות -

 אנגלית ברמה טובה -

 הופעה ייצוגית -

 תודעת שירות גבוהה -

 יחסי אנוש מעולים -

 יכולת עמידה בלחץ וריבוי משימות -

 נכונות לתקופת התחייבות  -

 עבודה בסופ"ש כולל שבתות וחגים -

 

 מצילים/ות

 כישורים נדרשים תנאים והטבות התפקידתיאור 

אחריות ופיקוח על 

שלום האורחים 

 הרוחצים בבריכות

 שכר גבוה -

 עבודה מועדפת )בכפוף לנהלים( -

 בעלי תעודת מציל ועזרה ראשונה -

 בתוקף חובה     

 אנגלית ברמה טובה -

 אחריות אישית -

 תודעת שירות גבוהה -

 יכולת התמודדות במצבי לחץ -

 עבודה בסופ"ש כולל שבתות וחגים -

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
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 צוותי בידור

 כישורים נדרשים תנאים והטבות תיאור התפקיד

בידור והפעלת אורחי 

 המלון בזמן השהות

השתתפות במופעים 

ומגוון   והצגות

 הפעלות 

 

 תנאים מעולים למתאימים -

 סביבת עבודה צעירה ודינאמית  -

 עבודה מועדפת )בכפוף לנהלים( -

 משחק ותנועהיכולת  -

 יצירתיות ואנרגטיות -

  אהבת במה  -

 יכולת לעבודה בשעות גמישות כולל  - 

 סופי שבתות וחגים   

 

 פקידי/ות קבלה

 כישורים נדרשים תנאים והטבות תיאור התפקיד

קבלה ומתן מענה 

 לאורחים במלון

ביצוע צ'ק אין וצ'ק 

 אאוט לאורחי המלון

 חיובי אורחים

 אחריות על קופה

שדרוג חבילת 

 האירוח

 שכר גבוה למתאימים -

 אפשרויות קידום ופיתוח -

 בונוסים על עמידה ביעדים -

 כושר ביטוי -

 הופעה ייצוגית -

 נכונות לתקופת התחייבות  -

אנגלית ברמה גבוהה ,שפות נוספות  -

 יתרון

  עמידה בתנאי לחץ וריבוי משימות -

  יכולת מכירה ושכנוע -

 התודעת שירות גבוה -

 עבודה בסופ"ש כולל שבתות וחגים -

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
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 קציני/ות ביטחון

 כישורים נדרשים תנאים והטבות תיאור התפקיד

אחריות כללית על 

  הביטחון במלון

עבודת אבטחה 

 חמושה

אכיפת המשמעת 

 במלון

 

עבודה מועדפת לחיילים  -

 משוחררים

 תנאי שכר  מעולים -

 מענקי התמדה -

 אפשרויות קידום ופיתוח -

 

 חובה -שרות צבאי מלא  -

 יתרון –יוצאי יחידות קרביות  -

 נכונות לשעות עבודה מרובות- 

  יכולת עבודה בצוות -

 יסודיות וירידה לפרטים - 

 עמידה בתנאי לחץ וריבוי משימות- 

  תודעת שירות גבוהה -

 נכונות לתקופת התחייבות  -

 עבודה בסופ"ש כולל שבתות וחגים -

 

  
0215100-10 טל:  

0215102-10: פקס  

www.isrotel.co.il  

lizar@isrotel.co.il 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
http://www.isrotel.co.il/
mailto:lizar@isrotel.co.il?subject=Latin%20Job%20Fair
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DAN HOTELS 

 

 ברוכים הבאים ! 

  

 אנו במלונות דן שמחים להזמינכם לעבודה ברשת המלונות המובילה בארץ.  

 

מדן ועד אילת, בתנאים מיוחדים, מצוינות ואווירה משפחתית.  -הצטרפו לעבודה אצלנו  

 

 מלונות דן חרטה על דגלה העסקה הוגנת ומתן הזדמנויות שווה לעובדת ולעובד, 

 המעוגנים גם בקוד האתי של החברה.

זו ולמען הקפדה על הסטנדרטים הערכיים, אנו מקפידים על גישה פלורליסטית ומכילה גם בכל הקשור במסגרת 
להעסקת העובדים, המתאפיינת בהעסקת קהלים שונים באוכלוסייה, ובין היתר, במין העובדים, בטווח גילאים רחב, בעלי 

בדואים, מוסלמים וכדומה. נוצרים, יהודים, דרוזים, -מוגבלויות, עובדים ממגזרים ודתות שונות   

כבר  משלב הראיון לעבודה. בכל אלו  –ההקפדה על הגיוון וההזדמנות השווה מיושמת בכל תהליך יחסי העבודה 
 מופעלים שיקולים מקצועיים בלבד בהתאם לצרכים המותאמים לפעילות כל מלון והמחלקות השונות בו.

ופן שוטף בכל ענפי הפעילות. אנו מחויבים ליישום עקרונות ליבה אלו ושזירתם בא  

 

 כן אתם! בואו והצטרפו למשפחת מלונות דן!

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:Moran.Goren@danhotels.com?subject=Latin Job Fair
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 אליהם אנו מחפשים עובדים למלונות דן : המבוקשות המשרות

  

 טבחים ) לא חובה עם הכשרה ולימודים של טבח(

 קונדיטורים

 פקידי קבלה

 ביטחון

 עובדי מרכזייה )מרכז שירות לאורח(

 מלצרים/ ברמנים )ללא הכשרה(

 עובדי אחזקה )עם תעודת חשמלאים(

 מצילים )עם תעודה(

 עובדי משק

 

  

 מורן גורן
אגף משאבי אנוש -רכזת גיוס והשמה   

 רשת מלונות דן
5410254-10 טל':  

 10-0451001 פקס':
 www.danhotels.co.il 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:Moran.Goren@danhotels.com?subject=Latin Job Fair
http://www.danhotels.co.il/
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JOBS4OLIM 

 

Anat Sachartov, M.Ed., founder of Jobs4olim.com - Create a Career that Works for You in Israel and 

get the sense of a fulfilling Alyah and Klita in Israel. She accompanies English, French and Spanish speaking 

Olim over the past 10 years helping them define their professional goals and develop the best career tools for 

successful job integration and career development in Israel. Professional and personalized job related info in 

either English, French or Spanish are made accessible in their language. Anat is a Professional Resume 

Writer, Career Coach and recruiter, helps job searchers create the professional tools they need to optimize 

their chances to land jobs they deserve. She accompanied more than 1000 Olim and Returning Residents from 

various countries of origin including: USA, SA, England, Canada, Belgium, France, Switzerland, Brazil, Mexico, 

Argentina, Uruguay, Spain, Ukraine, Belorussia, Russia, and even Japan. Anat helps Olim realize their 

professional potential in Israel, identify their talents and create professional transitions from the country of 

origin to Israel, refers them to quality positions and employers and serves as a liaison between them.  

Employed at various government projects and freelanced projects related to career development and 

employment for Olim and returning residents, she developed and sharpened her professionalism and 

continues to do this Shlichut with much more enthusiasm. Anat also gathered a lot of experience in SEO and 

SMO when she managed the marketing operations for a boutique intellectual property firm in Haifa called Gold 

Patents – Patent Attorney firm. As a former e-learning teacher trainer, curriculum developer and various staff 

development positions for the Israeli Ministry of Education and CET – Centre for Educational Technology, she 

uses her knowledge and experience to help teachers and educators integrate in quality teaching positions as 

well. Anat’s mission is to make it easier for job seekers to integrate in quality positions, create a career that 

works for them in the long run. She can be contacted at anat@jobs4olim.com 

Anat Sachartov – Create your career-marketing tools for a successful job integration in Israel and fulfilling 

Alyah. Career Coach and employment advisor for English, French and Spanish speaking Olim and returning 

residents. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:anat@jobs4olim.com
mailto:anat@jobs4olim.com?subject=Latin Job Fair
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POLICE 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:gdikla@gmail.com?subject=Latin Job Fair
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FATTAL 

 

 

פתאל היא רשת המלונות הגדולה ביותר המציעה מבחר של עשרות בתי מלון בישראל. במלונות פתאל תיהנו ממבחר 
אורבניים, נופש המשלב סוגי נופש: חופשת הכל כלול לכל המשפחה, חופשות רומנטיות, חופשת ספא, חופשה במלונות 

 עסקים ובילויים ועוד מגוון מלונות בישראל לחופשה האולטימטיבית.
 

במטרה לקלוע לטעמכם ולסגנון החופשה המבוקש, ממוקמים המלונות באזורי תיירות פופולריים במיוחד: אילת, ים 
רוטשילד  הרודס, לאונרדו, מלון –המלח, ירושלים, תל אביב, חיפה, טבריה, אשדוד, אשקלון ובאר שבע. מותגי פתאל 

 .הם שם נרדף לאיכות ולמצוינות בשירות ובשביעות רצון U ומלונות NYX ,תל אביב 44
  

 הצטרפו גם אתם להצלחה.
  

Contact: Assaf Palachy - Director Of Recruitment & Career Center AssafPa@fattal.co.il 
 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93+22+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93+22+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93+22+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91&entry=gmail&source=g
mailto:AssafPa@fattal.co.il
mailto:assafpa@fattal.co.il?subject=Latin Job Fair
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HP 

 

 שם המשרה מנהל/ת מגייס תאור דרישות מיקום

, HPI חברת

חטיבת 

 אינדיגו

  

 נס ציונה

  אורנייטציה / ניסיון
 בשירות לקוחות

 0-0  שנות ניסיון במתן
שירות טכני / עבודה 

 במשמרות
  ניסיון בעולם הדפוס- 

 יתרון
  יכולת לימוד מהירה

של נושאים חדשים 
בתחום מכניקה , 

 פרוסס, תוכנה.
  אנגלית -שפות- 

 -גבוהה; ספרדית
 חובה  -בינונית 

  :השכלה פורמאלית
טכנאי, הנדסאי או 

אלקטרוניקה/  מהנדס
 – מכונות/ בקרה

 חובה !

  תמיכה טכנית
טלפונית בלקוחות 
ומהנדסי החברה 

 ברחבי העולם
  פתרון בעיות טכניות

של קו מכונות הדפוס 
 החדשות של החברה

  עבודה במשמרות
 5,כולל סופ"ש וחגים )

 –משמרות בשבוע 
 (42/0 -מרכז תמיכה 

  כתיבת מסמכים
טכנים וקידום בנק 
 הידע של החברה

  לקיחת חלק בקידום
פרויקטים בשילוב עם 

ממשקים נוספים 
 בחבר

 ניצן מוטולה -מנהל

גיא -ראש צוות

 עובדיה

Guy.ovadia@hp.

com 

  

מהנדס 

-שירות 

תמיכה 

 מרחוק

  

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
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Location Job requirements Job description Manager/TL Position name 

HPI – 

Indigo 

division 

  

Ness 

Ziona 

 Customer 
service/Customer 
support experience 1-
3 years of experience 

 Experience in the printing 
industry – advantage 

 Technical capabilities 
with problem solving 

 Fast learning 
capabilities- Process, 
mechanical, SW, 
system. 

 Technical capabilities 

 Languages – English & 
Spanish – Must! 

 Education – practical 
engineer/ associate 
degree or B.Sc - 
mechanical / 
electrical– must! 

 Phone technical 
remote support – 
worldwide 
customers & 
engineers 

 Technical problem 
solving – line of 
printing machine 
industrial & 
commercial printing 
industry 

 24/7 Care Center - 5 
shifts a week, 
working during 
weekends, holidays. 

 Writing technical 
knowledge 

 Work interfaces – take 
part in company 
ongoing projects 

Nitzan Motola 

Guy Ovadia 

Guy.ovadia@hp.com 

 Remote 

support 

engineer 
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CHAMBER IN PICTURES 
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