אודות קבוצת עשת הנדסה בע”מ
עשת הנדסה בע”מ

מתמחה בייעוץ ותכנון של פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית עבור מוסדות ממשלתיים ,מפעלים ויזמים .מאז הקמתה
בשנת  1987ביצעה החברה מגוון רחב פרויקטים בתחומי הבנייה ,כבישים ותחבורה ,ועבודות הנדסיות אחרות.
החברה מבצעת פרויקטים רבים וגדולים בארץ ובעולם ,והיא מקפידה לעבוד בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר.

חטיבת שירותי הייטק וביוטק

מתמחה באיתור ,גיוס ואבחון אנשי הייטק וביוטק.
הצוות המקצועי שלנו בעל ניסיון והכשרה בתחומי הגיוס
וההשמה ומבטיח תהליכי סינון איכותי וקפדני ללא פשרות.

חטיבת שירותי

ON SITE

איתור וגיוס כח אדם מקצועי מיומן ,אמין ונאמן הוא
משימה לא קלה .בעיקר כשמדובר במקצועות
ההנדסה השונים.
בחטיבת שירותי  ON SITEיאתרו ,ימיינו וידאגו לאיוש
מהנדסים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומי
ההנדסה האזרחית לענפי התעשיה השונים.

חטיבת תכנון כבישים ותנועה

מתמחה בתכנון גיאומטרי ,תנועתי ,תכנון רמזורים,
כבישים ומסילות.
נסיונה רב השנים של קבוצת עשת בתכנון כבישים
ומסילות ,תכנון תנועה ,ותשתיות פיתוח עירוני ,ממצב
אותה כחברה המובילה בתחום תכנון תחבורה
בישראל.

חטיבת תכנון מבנים

מתמחה בתכנון קונסטרוקציות בטון ופלדה.
החטיבה מורכבת ממהנדסי מבנה שאחראים לתכנון
של מבני בטון ופלדה בכל גודל ולכל מטרה ,ביניהם,
בניינים רבי קומות ,גשרים ,מבנים תת קרקעיים ,וכל
מבני הפלדה על סוגיהם השונים.

חטיבת שירותי הנדסה

מטפלת במתן שירותי הנדסה לכל שלב ושלב בפרויקט,
ובכלל זה ניהול כולל של הפרויקט ,אחריות ופיקוח על
בטיחות הפרויקט ,בחירת נכונה קבלני משנה ויועצים,
ניתוח והמלצות בכל הקשור לביצוע התכנון ושיטות
העבודה הנדרשות לפרויקט ,הגדרת התקציב וביצוע
הפרויקט.
החטיבה הבינלאומית ESHET INTERNATIONAL -

החטיבה הבינלאומית של קבוצת עשת מטפלת בכל
הפרויקטים הבינלאומיים אותם מבצעת החברה
בתחומי תכנון מבנים וקונסטרוקציה ,תכנון כבישים
ותנועה ושירותים הנדסיים נוספים.

www.hitech-eshet.com
רח' אופנהיימר  ,5בניין "לב הפארק" ,פארק המדע רחובות טל’073-2370330/1/2 :

פקס08-8563740 :

חטיבת שירותי הייטק וביוטק – עשת הנדסה בע”מ

ENGINEERING GROUP LTD.

חטיבת שירותי ההייטק והביוטק בקבוצת עשת הנדסה מעניקה
שירותי השמה ומיקור חוץ ( )OSלחברות הייטק וביוטק ,ומתמחה
באיתור וגיוס מועמדים מקצועיים ואיכותיים .אנו מאמינים שהעובד
המתאים שנבחר בקפידה ללקוח – מוביל להצלחתו של הארגון.
אנשי המקצוע שלנו ילוו אתכם במשך כל תהליך ההשמה ,החל
מהמיון הראשוני ועד למציאת העובד המתאים ביותר עבורכם.

תחומי ההתמחות שלנו
תוכנה  /חומרה  /בדיקות
פתרונות  ITותקשורת
תשתיות ומחשוב
אבטחת מידע
מחקר ופיתוח

חשמל ואלקטרוניקה
תמיכה ושירות
הנדסת מכונות
תעשייה וניהול
מנהלים בכירים

Mobile

מכירות
ביוטק
תפעול  /כספים /
אדמינסטרציה

הערכים המוספים של עשת שירותי הייטק וביוטק
ליווי אישי ומקצועי ללקוח

אפיון צרכי התפקיד והתאמה אישית ללקוח
תהליך איבחון מועמדים מעמיק וממוקד
צוות בכיר ומנוסה ילווה אותך לאורך
כל התהליך

מאגר איכותי ומקצועי

מיקסום תהליך הסינון
מאגר המועמדים של עשת איכותי ,עדכני
ומבטיח מענה מהיר ומקצועי לכל דרישה
איתור מועמדים באמצעות רשתות חברתיות

סוגי השירות לבחירתכם

שירותי השמה ומיקור חוץ ()OS
שירותי גיוס של רכז/ת במיקור חוץ

שירותים נוספים

פיתוח מנהלים
ייעוץ ארגוני
שימור וניוד עובדים
שירותי אבחון מקצועיים מגוונים

