"צוות"  -ארגון גמלאי צה"ל
תעסוקה-מחוזות דן ושרון

19.5.2022
יח' באייר תשפ"ב

הנדון" :קול קורא" להגשת מועמדות ל"הכשרה לתחומי הביטוח – עתודה ניהולית"
 .1רקע:
א" .שלמה ביטוח" ("החברה") הוקמה ונוסדה בשנת  2008על ידי מר שלמה שמלצר ז"ל ,יו"ר דירקטוריון החברה ובעל
השליטה בה .החברה הינה חברת בוטיק ייחודית הפועלת בעולם הביטוח הכללי (אלמנטרי) ,ומצטיינת בסילוק תביעות
בזריזות ויעילות ,מתן פתרונות מהירים על ידי תשתית טכנולוגית מתקדמת ,יחס אישי ושירות מהשורה הראשונה
ללקוחותיה ולסוכנים .כחברה שחרתה על דגלה להיות חברת סוכנים מובילה ,כחלק מהתפיסה האסטרטגית ,מפנה
שלמה ביטוח משאבים מרובים לפיתוח וקידום הסוכנים עמה עובדת ,ואף הובילה לפריצות דרך רבות בתפיסת סוכן
הביטוח בישראל ומקומו בעולם הביטוח .החברה מתמקדת במתן שירות אל מול סוכני הביטוח ואל מול לקוחות החברה
באופן שקוף ואחראי.
ב .החברה משתייכת לקבוצת שלמה אשר הינה אחת מחברות ההשקעה המובילות בישראל .הקבוצה הוקמה בשנת 1974
על ידי מר שלמה שמלצר ז"ל ,מייסד הקבוצה ,כחברה העוסקת בהשכרה ,בליסינג ומתן שירותים למגזר הרכב בישראל
כאשר במשך השנים התרחבו השקעות הקבוצה לענפי תעשייה שונים .כיום ,לקבוצה השקעות במגוון ענפי תעשייה
מתפתחים בתחומי רכב ,אנרגיה ,ספנות ,נמלים ,לוגיסטיקה ,נדל"ן ותקשורת.
ג .בתקופה האחרונה ,בהווה ובעתיד הקרוב מצויה "שלמה ביטוח" בתהליך התפתחות מואץ .תהליך שמחייב את החברה
לקלוט ולהכשיר צוות מיומן שישמש בטווח הקרוב בתפקידים הדורשים מיומנות והתמחות ,ובהמשך ישמשו עתודה
ניהולית להמשך ההתרחבות בפעילות החברה.
ד .ניתן להתרשם מהפעילות באתר החברהhttps://www.shlomo-bit.co.il/contents/preview/94 :

א פעם לא מאוחר ללמוד משהו חדש

 .2מטרה:
לפורשי צה"ל יש ערך מוסף גבוה בקליטה לחברת "שלמה ביטוח" ,הן מבחינת היציבות התעסוקתית והן מבחינת היכולות
הבינאישיות.
מטרת הקורס הינה להכשיר את פורשי צה"ל  -חברי "צוות" לעולם הביטוח בתחומים :חיתום ,תביעות לסוגיהן וגבייה,
ולאחר מכן לדאוג להשתלבותם בחברת "שלמה ביטוח" ,למעוניינים לעשות הסבה מקצועית ומחפשים מסגרת חדשה ויציבה
להשתלב בה.

 .3מסגרת ומבנה ההכשרה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

מיקום הקורס :במשרדי החברה – רח' מרטין גהל  10פתח תקוה.
משך ההכשרה 4 :חודשים.
ימי ושעות ההכשרה :א' עד ה' בין השעות.16:00 – 09:00 :
מועד פתיחת הקורס :יוני .2022
יתקיימו כנס למתעניינים וראיונות פרונטליים .מועדם יפורסם למתעניינים.
במסגרת ההכשרה המשתתפים יקבלו בחודש הראשון שכר חודשי של  ₪ 7,500ברוטו.
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 .4ההכשרה בנויה ממס' שלבים לפי נושא הפעילות:
א .חודש ראשון – ההכשרה לקורס לימודי ביטוח:
שבוע ראשון  -לימודי מבוא לביטוח ויסודות הביטוח.
שבוע שני  -לימודי ענף הרכב.
שבוע שלישי – לימודי ענף דירות.
שבוע רביעי – לימודי תביעות וגבייה.
ב .חודשים שני – רביעי :
הכשרה פרטנית במחלקות החברה ,כל אחד לפי המחלקה אליה הוא מיועד.

 .5תנאי קבלה :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ניסיון של לפחות שנתיים בתפקידי שירות
ידע בביטוח – יתרון
בגרות מלאה
אנשים בעלי אמביציה ורצון ללמוד תחום חדש
תואר ראשון /שני  -יתרון
אנשים בעלי רקע תעסוקתי פיננסי /משפטי /תיירותי –יתרון
ריאיון קבלה

 .6העסקה לאחר הקורס:
חברת "שלמה ביטוח" תעסיק את המשתתפים שיעמדו בדרישות הקורס ,ויעברו בהצלחה את המבחן המעשי.
לאחר חודש לימודי המבוא ,העובד ינותב למחלקה המתאימה לו ושכרו יעלה ל  ₪ 8,500ברוטו.

 .7הנחיות לפעולה:
א .חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים להכשרה המוצעת ומעוניינים להשתתף בה ,יפנו למנהלת
התעסוקה של מחוזות דן והשרון  -אילנה שורר ,תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,ת.ז ,גיל ,מספרי טלפון,
כתובת מגורים ,השכלה ,דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשרות הצבאי ויצרפו קורות חיים שיועברו לחברת "שלמה ביטוח".
ב .רשימת המועמדים תועבר לחברת "שלמה ביטוח" שם ימשיכו לנהל את הרשמת המועמדים והנחייתם באשר להליכים
הנדרשים מהם לשם קבלתם לקורס.

אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התוכנית ,לברור הנחיה.
בהצלחה,
אילנה שורר
מנהלת התעסוקה במחוזות ושרון
"צוות" – ארגון גמלאי צה"ל
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