קורס PoMa
לא צריך להיות מתכנת כדי
להצליח בהיי-טק.
קורס אינטנסיבי שנועד להסב את המיומנויות
שרכשת לאורך השנים ,לתפקידים בהיי-טק
מהיר ואינטנסיבי
חודש מרוכז

עכשווי ומעודכן

מרצים בכירים מתעשיית ההיי-טק מלמדים את התוכן העדכני ביותר

מעשי

פרויקטים ,התנסויות וסימולציות מבטיחות שכל בוגר מוכן לעבודה
plug and play

מוכח כעובד

למעלה מ 70%-מבוגרי הקורס משתלבים בהיי-טק

רוב העובדים בחברות ההיי-טק הכי שוות
בעולם הם דווקא לא אנשי טכנולוגיה
קורס  PoMaעוזר לבעלי רקע לא טכנולוגי  -מכל תעשייה  -למצב את עצמם
מחדש ולהיכנס לעולם ההיי-טק .הקורס בנוי כדי להסב כישורים קיימים לכלים
ולמתודות הנהוגים בחברות היי-טק .הקורס מתמקד בכלים פרקטיים וברכישת
המיומנויות הדרושות בסטארטאפים המבוקשים ביותר.

 70%מבוגרי הקורס

(שהגיעו ללא רקע קודם בהיי-טק) השתלבו
בעבודה בחברות סטארטאפ והיי-טק
לאחר הלימודים.
בין התפקידים בהם השתלבו בוגרי המחזורים הראשונים:
Data Operations Coordinator Natural Intelligence
Business Development TCM Technologic
Learning and Development Manager Razor Labs
Office Manager Lemonade
Data Analyst K Logic
Projects Manager Netcraft Israel
Community Manager SOSA
Marketing Manager MyHeritage
HR Manager Simplee
Business Development Spinomenal
Project Manager Gett

הסבה להייטק -

זה לא מדע טילים.

קורס  PoMaנבנה עבור אלו שרוצים לעבוד
בהיי-טק  -או לעבוד כמו בהיי-טק

בוגרי הקורס יוכלו להשתלב במגוון עבודות בחברות טכנולוגיה  -או להביא
לארגונים שלהם את החדשנות והמתודה העסקית החדשנית ביותר.
הייטק זה כבר מזמן לא רק טכנולוגיה ,זה עסקים :רוב התפקידים
בסטארטאפים הם תפקידים עסקיים ,שדורשים אנשים שמדברים את השפה
ומבינים בעסקי הסטארטאפ .שמכירים את מערכת ההפעלה.
בתקשורת אנחנו קוראים בעיקר על מתכנתים  -אבל רוב העובדים
בסטארטאפים ובחברות היי-טק רבות הם אנשי מסחר ,שירות לקוחות,
אופרציה ,מכירות ,שיווק ופיתוח עסקי .הנה לדוגמה:

שם הסטארטפ

סך הכל עובדים מתוכם מהנדסים אנשי עסקים

Wix

2,778

752

74%

AirBnB

10,376

1,449

76%

SimilarWeb

526

104

81%

WeWork

8,816

615

93%

Uber

59,748

4,481

93%

Playbuzz

141

11

93%

דברים שתדעו לעשות בסוף הקורס,
בדיוק כמו שעושים בהיי טק:
לבנות אתר ב / Wix-לאסוף ,לנתח ולהציג דאטה  /לשלוט בתקשורת פנים ארגונית
 /למכור ולתת שירות ללקוחות עסקיים ופרטיים בהיי-טק  /לבנות משפך שיווקי /
לבנות ולנהל תקציב ב / Google Sheet-לבנות ולנהל פרוייקטים בשיטת הסקראם
ובאמצעות  / mondayלמפות ולתכנן מבנה ארגוני של סטארטאפ על כל התפקידים
שבו  /לייצר אוטומציות  /לנהל  / CRMלהרכיב לבד מודלים עסקיים שונים של
סטארטאפים  /למנות עשרות שמות של סטארטאפים ותתי תעשיות ותפקידים
בסטארטאפים  /לבנות מסר שיווקי שמוכר  /לעמוד מול קהל  /לערוך מחקרי שוק
 /לאפיין מוצר  /לבנות מחדש את קורות החיים  /לבנות תוכנית לפיתוח הקריירה
 /להגיע מוכן לראיון עבודה בהיי-טק  /לנהל משימות וזמן באופן אפקטיבי

בוגרי ג׳ולט עובדים ב-

בין החברות שמכשירות את עובדיהן בג׳ולט:

סילבוס והיקף הלימודים
חודש מרוכז  160 -שעות אקדמיות
כלים דיגיטלים:

Wix

Integromat Mailchimp

Google
Analytics

monday
.com

Google
Sheets

כלי עבודה בסטארטאפ:

מבוא לניהול
מוצר

איסוף וניתוח
נתונים

בניית מודל
עסקי

ניהול יעדים
מבוסס OKR

קמפיינים
שיווקים

ניהול לקוחות וקהילה:

עבודה מול
לקוחות עסקיים

שימור ומניעת
נטישת לקוחות

סדנת שירות
לקוחות

כלים לניהול
לקוחות

בניית קהילה

שיווק ומכירות

B2B
ניהול תהליך מבוא למשפכי
מכירות  B2Bתוכן ואוטומציות
שיווק

אימייל
מרקטינג

* רשימת התכנים המדוייקת עשויה להשתנות מעת לעת

איך בונים מסר
שיווקי שעובד

סדנת
קמפיינים
ממומנים

חלוקת התוכן בקורס

Skills

Career

Tech-Business

Tools

Skills

Video Communication:
How to Be Brilliant on Video Calls
Speak Like a Pro:
How to Master Public Speaking
Presentation Design:
How to Turn Information Overload
into One Clear Message
Business English Essentials for
Non-Native Speakers
Presenting Your Ideas with Persuasion
Fundamental Techniques for Influencing Others
Giving Feedback that Makes a Difference
Personal Branding Fundamentals:
Find Your Unique Value Proposition
Networking Tactics to Build
Meaningful Relationships
How to make people listen to you
How to Improve your Personal Brand

Career
Tech jobs for non-techies and companies
and teams structure
Create your Career Development Plan
Improve Your CV
How To Search, Find And Tailor Your Next
High-Tech Career Opportunity?
Get Ready for Your Next Job Interview
How to Negotiate your Next Salary
How to Build an Impactful LinkedIn Profile

Tech-Business
An Essential Guide to Unit Economics for Startups
Intro to Data
Lean Startup: How to Build & Launch a New Product
Create Your Own Business Model Canvas
Intro to Product Management: Discover, Design,
Build, and Control
Startup Fundraising 101: Think Like an Investor
SWOT: How to Make Strategic Business Decisions

Tools
Email marketing basics using MailChimp
Email and Instant Messaging: How to Craft a Clear
Message that Leads to Action
Scrum: How to Manage Products using an
Agile Framework
Quick-Wins to Improve Your Customer Experience
Battle Churn: How to Build a Predictive Customer
Health Model
Data Visualization
Intro to PPC: Facebook & Instagram marketing
Intro to Google Ads & Secret Methods
Wix: How to Build A Killer Landing Page
Automation Tools: Turn Time-Consuming
Tasks Effortless
Behavioural Economics: What Really Drives
your Customers?
Target Audience: Defining Personas
SEO Fundamentals: Attract Your Target Audience
via Search Engines
Google Analytics for Beginners: How to Drive
Meaningful Business Insights

?באיזה משרות תוכלו להשתלב

שירות וניהול
לקוחות

תפעול
ואופרציה

שיווק ומכירות

ניהול מוצר

Customer
Success

Project
Management

Sales

Product
Management

Customer
Services

Human
Resources

Marketing

Research

Support

Research

Business
Operations

Business
Analyst

Office
Manager

Business
Development

Design and
UX/UI

Content

Community
Manager

יתרונות קורס PoMa

קורס קצר ומפוקס
חודש טירונות אינטנסיבית או ארבעה חודשים של
לימודי ערב מרוכזים

קבוצות אינטימיות
לומדים יחד בקבוצות קטנות בכיתות של ג׳ולט
או מהבית

למידה שיחתית
לומדים בדיון ,גם מהמרצה וגם מהמקצוענים האחרים

מומחים בינלאומיים
חלק מהשיעורים מועברים לכיתה בשידור חי מכל
העולם ,מאנשים שעובדים בחברות בעלות שם עולמי

לא נקבל אתכם לקורס אם אנחנו
לא חושבים שתצליחו בהיי-טק.

האם אני מתאים לקורס ?PoMa
לקורס  PoMaיש להגיש מועמדות .מיד לאחר מילוי
הפרטים האישיים בטופס ,נשלח אתכם אוטמטית
למילוי טופס קבלה שיעבור לועדת הקבלה שלנו.

תנאי קבלה:
לפחות שנתיים ניסיון בעבודה בתחום המשפט,
פיננסים ,עסקים ,הפקה ,חינוך ,פרסום ,עיתונות,
קריאייטיב או עשייה ציבורית-מדינית (מגזר שלישי)
ואנגלית ברמה טובה.

בין המרצים

Alan Rutter

Max Newton

Lee Reshef

Founder

Sales and
Marketing
Specialist

Marketing
Manager

Fire Plus Algebra

YouTube
Invisible SalesPro

Itay Boneh
Senior Manager,
Strategy
Deloitte

Radina
Nedyalkova
Founder
Vox Advisory

אורך הקורס

 4שבועות מרוכזים
כ 160-שעות.
מספר משתתפים

עד  20בכיתה.

מרצים בכירים

מחברות היי-טק
וסטארטאפ מובילות
בארץ ובעולם.

על ג׳ולט

ג׳ולט היא חברת סטארטאפ שהוקמה
ב 2015-בעמק הסיליקון בקליפורניה.
החברה מפעילה מגוון קורסים  -גם מרוחקים וגם בקמפוסים
פיזיים ברחבי העולם ,ומשרתת סטודנטים בין השאר
בניו-יורק ,אנגליה וישראל .החברה מתמחה בהכשרות
במתודולוגיות הנהוגות בהיי-טק ,ומטרתה לאפשר למגוון
רחב יותר של אנשים להשתלב בחברות היי-טק וסטארטאפ.
בפיתוח הקורסים והטכנולוגיה של החברה הושקעו עד היום
כ 23-מיליון דולר ע״י כמה מקרנות ההון סיכון המוכרות
ביותר באירופה ובארה״ב.

תכנית שתיתן
למי שמשתתף בה
יתרון תחרותי

as featured on

