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ההיי־טק את שעושים
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 העבודה מקום "זה
,באזרחות שרי השני שלך? התפקיד כולל ומה אותך תופסת אני איפה ס

 בין שמשדך מנוע מפתחים אנחנו במשרד. "אני
 מועט, ניסיון עם חלקם האמריקאי, בשוק עבודה מחפשי

 פיתוח על אחראית אני התחומים. בכל למעסיקים
 ההתאמה". את שעושה הפלטפורמה

קודם? עשית ומה ZipRecruiter^ את זמן כמה ס
 ואני וחצי שנה לפני הוקם בארץ הפיתוח "מרכז

 הרביעית הייתי משנה. יותר קצת לפני הצטרפתי
 ביחידה כעתודאית התחלתי בתחום .12 אנחנו כשהיום

 בסטארט־אפ עבדתי כך ואחר מודיעין של הטכנולוגית
 שזה כך ,27 בגיל מהצבא השתחררתי התקשורת. בתחום

 באזרחות". שלי השני העבודה מקום

אצלכם? מיוחד מה להכיר יכולה בכר ואת ס
 הזמן כל שאנחנו זה אחרים מקומות לעומת פה שכיף "מה

 שהיה לנו כותבים המוצר. על מאנשים פידבקים מקבלים
 הילדים עם שישבו אימהות למשל, - עבודה למצוא קשה
פידבק, כזה כשיש להם. עזר שהאתר מעידים והם - בבית

 בעצמו שלנו המנכ״ל
 כותבי עם מדבר לפעמים

 רק זה כרגע המכתבים.
 כי האמריקאי, בשוק

 ואנחנו אמריקאית החברה
הישראלי". הפיתוח מרכז

כלילות? גם עוכרים ס
 אבל הרבה קורה לא "זה

כאלה. פגישות יש לפעמים
 צריכים השני בצד גם אבל

 יש עצמם. את להתאים
 קורה אז ילדים, שני לי

 לדבר צריכה אני שבערב

העבודה". עם
העכורה? לכין המשפחה בין לשלם מצליחה ואת ס

 אבות גם כאן יש יחסית. מוקדם לעבוד מתחילה "אני
 חלקו". את שעושה בעל גם יש ולי זה. את שעושים

שלך? כעבודה גדול הכי האתגר מה ס
 לומדת ממש אני לרנינג׳. ׳משין עם מנוע מפתחת "אני
 להוציא אפשר ושכבר תוצאות לראות כיף וזה חדש משהו

 קהילה לביסוס פועלים בחברה אנחנו בנוסף משהו. מזה
 סצנה כאן יש בישראל. HR-tech של בתחום ידע ומרכז

 ולנו מו״פ, ופעילות ידע יזמות, הרבה עם במהירות שגדלה
 חזקה". קהילה כאן וליצור האלה האנשים את להפגיש חשוב

בחכרה? מיוחד הווי לכם יש ס
 יחד נוסעים בשנה ופעמיים בערבים נפגשים פעם "מדי
 קיץ". ולמסיבת שנה סוף למסיבות מוניקה בסנטה לחברה

לביזנס. רק לא בלומר ס
 מנצלים הדרך ועל למסיבות נוסעים ביזנס. רק לא "ממש

 שבדרך האנשים את פנים אל פנים לפגוש ההזדמנות את
 בטלפון". איתם מדברים רק כלל

שנים? חמש בעוד עצמך את רואה את איפה ס
 סטארט־אפ להקים כרגע שאיפות לי אין יודעת. לא "אני

ס נמצאת". שאני איפה לי טוב לגמרי משלי.

 מפתחים "אנחנו
 בין שמשדך מנוע

 עבודה מחפשי
 האמריקאי, בשוק
 ניסיון עם חלקם
 למעסיקים מועס,

 אני התחומים. בכל
 פיתוח על אחראית

 שעושה הפלספורמה
ההתאמה" את
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