
סילבוס תוכנית סטאז׳

DYJ 2018 ,כל הזכויות שמורות

DESIGN YOUR JOB

©

כללי
תוכנית מקיפה, משולבת ויחודית לאחרי לימודים שתעזור לך לנהל קריירה בתחום העיצוב, ללמוד את שוק העבודה 

ולהתכונן להזדמנויות שבדרך. 
התכנית תקפיץ את הערך שלכן.ם בשוק העבודה, תתן לכן.ם נסיון, תלווה ותכוון אתכן.ם בתחילת הדרך בעולם 

העיצוב בעזרת On the job training בעבודה אמיתית מול חברות סטארטאפ ומול עמותות מגוונות.
התוכנית מהווה המשך ישיר ללימודים ותחבר אתכם לשוק העבודה. 

מטרת התוכנית
תוכנית זו הינה כוללת, קצרה ומרוכזת אשר תעביר אותך שינוי של תפיסה לגבי שוק העבודה, לגביי עצמך ולגבי 

עיצוב ותוביל אותך למקום עבודה בו תרגיש.י נוח, ביטחון בעשייה ותחושת תרומה. 
בתוכנית תקבל.י כלים פרקטיים לכתיבת קורות חיים ותיק עבודות מנצח וגם הכנה לראיון עבודה שיעזור לך לבלוט 

על פני אחרים ולהשאיר חותם תוך ניסיון מעשי בפרוייקטים אמיתיים על כל שלביהם והעשרת תיק העבודות 
בעבודה שוטפת מול עמותות וחברות סטארט אפ בנושאים מגוונים. 

מה נדרש מהנרשמים
עיקר העבודה תתבצע בביתכם בשעות הנוחות לכם. הפגישות השבועיות נועדו ליישור קו, הכוונה ופתירת הבעיות 

בהם תתקלו במהלך העבודה. 
התוכנית דורשת מכם השקעה רבה אך מבטיחה תמורה גבוהה!

עם מה תצא בסוף התוכנית?

* נסיון מקצועי בתהליכי עבודה

* הכוונה מקצועית לקריירה

* 3 עבודות אמיתיות - להעשרת תיק העבודות

* כלים פרקטיים לכתיבת קורות חיים מנצחים

* ייעוץ והכוונה בבניית תיק עבודות

* הבנת תהליכי העבודה בעולם האמיתי
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שבוע 1
01 // איך לארוז את עצמי למוצר נחשק / כתיבת אוטוביוגרפיה

02 // מפגש עם לקוחות והצגת פרוייקטים (01)

שבוע 2
03 // מה אני רוצה בעבודה שלי? / איך לעשות מחקר שוק?

04 // איך לכתוב הצעת מחיר? / איך מתמחרים עלות של פרוייקט?

שבוע 3
05 // הכנת חומרים ליציאה החוצה / כתיבת קו״ח על פי הביוגרפיה / איך לייצר תיק עבודות שיאפיין אותי?

06 // איך ניגשים לפרוייקט? / איך קוראים בריפ? מה קורה אם אין בריפ מוגדר? / יצירת לו״ז לעבודה / חיפוש 
                       רפרנסים וחומרים

שבוע 4
07 // פגישה עם רואה חשבון.

                       איך לפתוח תיק עצמאי ואיזה מסלול לבחור? / איך להוציא חשבוניות בתור שכיר? / איך להתנהל מול 
                       הרשויות השונות?

08 // מפגש עם לקוחות והצגת פרוייקטים (02)

שבוע 5
09 // מפגשים אישיים והכוונה 1:1

10 // כמה סקיצות לעשות? / איך להגיש את הסקיצות ללקוח? / כמה כיוונים גרפים להכין ועד כמה שונים?

שבוע 6
11 // איך להציג את עצמי בפני אנשים? / איך לצלוח ראיון עבודה? / איך להשאיר רושם ראשוני מעולה?

12 // איך מגישים את הפרוייקט ללקוח? / כמה סבבי תיקונים לתת? / מתי להוציא חשבונית? / איך לגבות את 
                      התשלום? / איך לארכב את העבודות שלי?

שבוע 7
13 // כיצד לשווק את עצמי? / איך לבנות אסטרטגיה לכמה שנים קדימה? / איך לצאת לשוק עם בטחון?

14 // מפגש עם לקוחות והצגת פרוייקטים (03)

שבוע 8
15 // פגישה עם מנהלת משאבי אנוש בחברה גדולה

                      הצגת הצד של המעסיק בחיפוש עובדים / את מי החברות מחפשות? / איך להתבלט מעל שאר המועמדים?
16 // פגישות אישיות  בנושא תיק העבודות / אילו עבודות להכניס?  / איך לסדר את תיק העבודות? / באיזה 

                      פלטפורמה ליצור אותו?

שבוע 9
17 // סיכום הכוונה אישית  ויציאה לדרך

18 // סיכום התנסות מעשית  והגשת פרוייקטים.

העשרההכוונה מקצועיתהתנסות מעשית
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הצגת פרוייקטים02
(01)

תמחור04
והצעת מחיר

בריפ06
רפרנסים

08

איך לארוז עצמי01
למוצר נחשק?

מה אני רוצה 03
בעבודה שלי?

הכנת חומרים 05
לתיק עבודות

מרצה אורח07

הצגת פרוייקטים
(02)
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סקיצות וכיצד 10
להציגם ללקוח

הגשת הפרוייקט 12
ללקוח

הצגת פרוייקטים14
(03)

פגישות אישיות16
לתיק עבודות

מפגשים אישיים09

איך להציג צעמי11
בפני אנשים?

שווק עצמי13
ואסטרטגיה

מרצה אורח15
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חנוכה 06חנוכה 05חנוכה 04חנוכה 03ערב חנוכה חנוכה 01

חנוכה 08חנוכה 07

סיכום 18
והגשת פרוייקטים

סיכום ויציאה לדרך17

חנוכה 02
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מעוניינים להירשם?  לדעת עוד?

https://www.dyjnow.com/

https://www.facebook.com/DesignYourJob/

או דברו איתנו:

מקווים להשתמע בקרוב :-)

DYJ צוות

ויש לנו גם עמוד בפייסבוק:

ליהי גיל
050-7387983

lihihihi@gmail.com

דויד אופנהיים שמש
052-8585112

davidshemesh@gmail.com

info.dyjnow@gmail.com

תיכנסו לאתר שלנו:


