טיפים לחיפוש מועמדים
כפי שלמדנו בפרק קריטריוני חיפוש הגדרת מושגי החיפוש הינה שלב קריטי לקבלת
תוצאות איכותיות לחיפוש.
נגדיר עבור כל משרה את קריטריוני חיפוש הרלוונטיים למשרה.
הנחת יסוד -המערכת יכולה לאתר אך ורק על בסיס מה שמופיע במאגר.
המלצות:
 .1לעשות ניסיונות -זה תהליך של ניסוי וטעייה עד שמוצאים
את סט קריטריוני חיפוש שעונים על הדרישות.
 .2במידה ולא בטוחים מה צריך לרשום במסך קריטריוני
חיפוש -מומלץ למצוא מספר מועמדים שנראים מתאים
ולפי איך שהקורות חיים כתובים לדלות מהם מונחים
להגדרה בקריטריוני חיפוש
בעקבות פניות משתמשים בנושא חיפוש איתרנו עבורכם שגיאות נפוצות בבחירת מושגים
לחיפוש.
● חיפוש עבור משרה של בודק תוכנה .מניסיונכם אתם יודעים שהמועמדים משתמשים
בדרך כלל בQAאו בבודק תוכנה ולכן תזינו בריבוע חובה אחד QAובריבוע השני בודק
תוכנה.
בתוצאות החיפוש אכן תקבלו את מה שבקשתם אבל תגלו שעולים לכם מועמדים
שהינם מנהלי  ,QAאנשי  QAקלאסיים בפס ייצור וכו' בנוסף לבודקי תוכנה.
הסיבה –  QAמופיע בהרבה הקשרים חוץ מאשר בודק תוכנה.
תוכנת  CVNetoמספיק משוכללת כדי לדעת מתי המועמד משתמש ב  QAבהקשר של
בודק תוכנה ומתי בהקשרים אחרים לפיכך הדרך לאתר בודק תוכנה היא על ידי בודק
תוכנה.
להלן מספר דוגמאות של משרות שונות והדרך הנכונה לאתר מועמדים עבורן ושגיאות
נפוצות בחיפוש
שגיאות נפוצות

בשדה השכלה –תואר ראשון
ולכתוב את המילה סטודנט.

איך לחפש

תפקיד /מושג

בוגר תואר ראשון חדש.
בחיפוש יאותרו כל מי שסיים
לימודים בטווח שנה מיום
שליחת הקוח..
חשוב להגביל את החיפוש לשנה
הנוכחית כדי לקבל תוצאות
רלוונטיות.
נרשום בדרישות חובה -סטודנט
ובמילים חוסמות נכתוב בוגר
תואר ראשון.
שמות התארים המבוקשים
נרשום
בהשכלה ,ללא בחירת תואר.

השכלה
חיפוש מועמדים
בעלי תואר
ראשון ללא ניסיון

סטודנט ללא
תואר ראשון

שימוש במושג מפתח יכניס
תוצאות לא רלוונטיות.
דוגמא איש שיווק בחברה
המפתחת מערכות אזעקה.

מתכנת ,מאתר גם בעברית וגם
באנגלית וכן מפתחי תוכנה.

מתכנת

שימוש במושג סיסטם או
מערכת או  systemיחפש את
המילה מערכת בכל הקשריה.
דוגמא מהנדס מערכת.
שימוש במנתח

|מנהל רשת ,יאתר גם איש
סיסטם  ,SYSADMINסיסטם
אדמין.

מנהל רשת

מנתח מערכות יאתר גם ניתוח
מערכותSystem Analyst

מנתח מערכות

שימוש ב מושג .QA
דוגמא יאתר גם אבטחת
איכות בפס ייצור ,כמו כן
שימוש במושג בדיקות יכול
להוביל לתוצאות לא
רלוונטיות.
אבטחת מידע

בודק תוכנה יאתר גם בדיקות בודק תוכנה
תוכנה QAתוכנה

ממוחה אבטחת מידע יאתר גם
איש אבטחת מידע יועץ אבטחת
מידע יועץ אבטחת מידע וגם
information security
specialist

ממוחה אבטחת
מידע

שגיאות נפוצות נוספות :שימוש בקריטריונים ממוקדים מאד לצד כלליים מאד.
לדוגמא:
[בודק תוכנה ,בדיקות עומסים  ]APACHEאו [בודק תוכנה]
חיפוש זה יחזיר את כל בודקי התוכנה גם אם הם ללא ניסיון בבדיקות עמוסים.
● טיפ חשוב נוסף :
בחיפוש מתכנת  JAVAעם ידע ב  VBכאשר גם  VBוגם  JAVAנדרשים אבל מה שחשוב
יותר זה ניסיון ב  JAVAכאשר ב  VBמספיק ידע בסיסי.
במקרה זה ניתן לרשום בשדה אחד את המושג  JAVAפעמים ו  VBפעם אחת ,באופן זה
מנוע החיפוש יבין שיש לתת חשיבות גבוה יותר ל .JAVA
חשוב לזכור -מנגנון הצביעה מנותק לחלוטין ממנגנון החיפוש! המילים הצבועות אין
הבסיס לתוצאות החיפוש אלא מטרתו להנגיש את המילים הרלוונטיות בקורות החיים של
המועמד

