
מאתרים, ממיינים ומנהלים את אנשי ההיי-טק שאתם צריכים - במודל 
של מיקור חוץ, יועצים, השמה ושירותים מנוהלים.

האנושי  המשאב  באמצעות  המשתנים  הלקוח  לצורכי  מקיף  מענה  מספקת  קונסיסט 
שירותי במסגרת  לקוחות החברה  באתרי  מוצבים  בתחומם  המומחים  העובדים   והמקצועי. 

Outsourcing On-Site ורואים עצמם הן כנציגי קונסיסט והן כנציגי הלקוח.

קונסיסט רואה חשיבות רבה בהון האנושי ומשקיעה מאמצים רבים בקידום האישי והמקצועי של 
עובדי החברה, אשר עוברים הכשרות מקצועיות, תוכניות קריירה, ימי עיון וגיבוש חברתי – כאשר 
המפתח הינו השבחת הידע וההון האנושי, כמו גם חיבור וגיבוש עובדי מיקור החוץ אשר בשגרה 

עובדים באתרי לקוחותינו השונים.

 שירותי גיוס וניהול עובדי היי-טק
במיקור חוץ, השמה ושירותים מנוהלים

 חטיבת מיקור חוץ, השמה 
ושירותים מנוהלים



שירותים מנוהלים

חטיבת מיקור החוץ בקונסיסט מספקת שירותים מנוהלים למגוון רחב של ארגונים – הן במגזר הפרטי והן במגזר  	

הממשלתי והמוסדי. מנהלי החטיבה, המונים אנשי מקצוע מהשורה הראשונה ובעלי רקע טכנולוגי עשיר, נותנים 

מענה מהיר ואישי לכל צורך תפעולי.

כחברת היי-טק וטכנולוגיית מידע הפועלת ברחבי העולם ובישראל במשך יותר מ-45 שנה, קונסיסט צברה ניסיון  	

בינלאומי רב בניהול, פיקוח וביצוע של פרוייקטים רבים ומורכבים בתחום הפיתוח והאינטגרציה של מערכות מחשוב. 

הניסיון והידע שצברנו מספקים לך, כלקוח, את כל היתרונות האפשריים - שותף לדרך בעל ידע מקצועי וטכנולוגי רחב 

היקף, טיפול אישי ומסור בכל היבטי התעסוקה של העובדים וכן ניסיון עשיר במתן שירותים מנוהלים במגוון תחומים של 

טכנולוגיית המידע. אתה, כלקוח, יכול להתפנות לעסוק בתחומי הליבה של הארגון שלך, שכן אנחנו דואגים לכל השאר!

היתרונות של השירותים המנוהלים של קונסיסט ברורים:

כלקוח, אתה נהנה מהידע והניסיון שנצברו בחברת היי-טק מובילה הפועלת כבר למעלה מארבעה עשורים. 	

אנחנו בקונסיסט דואגים לכל ההיבטים התעסוקתיים – האישיים והמקצועיים. 	

הארגון שלך חוסך בהוצאות וממקסם רווחיות, שכן קונסיסט מגייסת את העובדים המקצועיים והמתאימים ביותר  	

למשימות הרלוונטיות, וחוסכת ממך את הצורך להכשיר עובדים למשימות השונות.

השירות מאפשר לך לנייד עובדים מפרוייקט לפרוייקט בהתאם לצורך. 	

השירותים המנוהלים של קונסיסט - מאפשרים לארגון שלך להתייעל, לצמצם הוצאות ולמקסם רווחיות ופריון.

שירותים מקיפים לגיוס וניהול עובדים במיקור חוץ, השמה ושירותים מנוהלים

קונסיסט מיישמת תפיסת שירות מיוחדת פרי פיתוחה בתחום מיקור החוץ ונהנית ממוניטין ללא דופי ומרמת שביעות  	

רצון גבוהה בקרב לקוחותיה. 

 אנו רואים עצמנו שותפים מלאים להצלחתם של לקוחותינו ומקפידים על עבודה בשקיפות מלאה ובמדיניות של  	

שיתוף, תוך שמירה על קשר הדוק עם הלקוחות. שירותי מיקור החוץ מיושמים בהצלחה בקרב לקוחותינו במשך 

שנים רבות במגוון התחומים והסביבות הטכנולוגית בתחומי הטלקום, הבנקאות, הבטחון, הבריאות וההי-טק הן 

במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי.

כחברת היי-טק בתחום טכנולוגיית המידע, אנו אמונים על איכות המועמדים שלנו. תהליכי הגיוס כוללים סינונים  	

וראיונות מקצועיים / אישיותיים למועמדים על מנת להבטיח את ההתאמה לדרישות הלקוח.

ראיונות אלו מבוצעים ע"י אנשי מקצוע, הן מתחום משאבי האנוש והן מהתחומים המקצועיים הרלוונטיים. 	

ההון האנושי הינו המשאב החשוב ביותר בקונסיסט. אנו מאמינים בשימור העובדים ותוכנית "קריירה אישית לעובד"  	

אותה פיתחנו בחברה מקנה לעובדים אופק מקצועי ואפשרות להתניידות וקידום לתפקידים חדשים בחברה.

חטיבת מיקור חוץ בקונסיסט מעסיקה מאות אנשי היי-טק במגוון תחומים – DBAs, אנשי AI, מומחי הגנה בסייבר,  	

מפתחים במגוון פלטפורמות, אנשי תשתיות, מנהלי פרוייקטים, אנשי תמיכה טכנית ועוד.
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אודות קונסיסט
קונסיסט הנה חברת הייטק/טכנולוגיית מידע בינלאומית מובילה ועתירת ניסיון, המספקת פתרונות, מוצרים  	

ושירותים ליותר מ-700 לקוחות בישראל, בינהם ארגונים מהמובילים במשק בכל התחומים: בנקים וחברות 
פיננסיות, רשתות שיווק מובילות, חברות אנרגיה מובילות, חברות ביטוח, המרכזים הרפואיים הגדולים, 

מוסדות אקדמים, ארגונים מובילים בתחום התחבורה, חברות מזון ומשקאות מובילות ועוד. 

לקונסיסט תחומי עיסוק רבים הכוללים שיווק והטמעה של מערכות מחשוב, פיתוח ואינטגרציה של תוכנות,  	
פיתוח ותחזוקה של תשתיות מחשוב ועוד. לקונסיסט עשרות שנות ניסיון בהטמעה ותחזוקה של מערכות 

ופתרונות מחשוב.

 קונסיסט מפעילה צוות של עשרות מיישמים, מפתחים ואנשי תמיכה טכנית המספקים שירות, תמיכה, אפיון 	
ובניית יישומים מגוונים ורבים ללקוחותיה. לחברה מוקד תמיכה ושירות המופעל על-ידי מומחי תמיכה טכנית 

המספקים שירות ללקוחות המערכת.

קונסיסט היא חלק מקבוצת קונסיסט הבינלאומית, שלה יותר מ-1000 עובדים ברחבי העולם ומשרדים  	
ומרכזי פיתוח בגרמניה, ספרד, ארה"ב, ארגנטינה ובישראל. בישראל לחברה יש ארבעה משרדים ומרכזי 

פיתוח - בפתח-תקוה, אשדוד, לוד ויקנעם והיא מעסיקה כ-370 עובדים.

 משרד ראש הממשלה • משרד הבריאות • משרד החינוך • משרד הפנים • משרד המשפטים • 	
 משרד הכלכלה • רשות הסייבר הלאומית • רשות התקשוב הממשלתית • משרד התחבורה •
רשות האוכלוסין • רשות מקרקעי ישראל • הביטוח הלאומי • ועוד משרדים, גופי סמך ורשויות

מקצת מלקוחות קונסיסט


