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איתור וגיוס כח אדם מקצועי מיומן ,אמין ונאמן הוא משימה
לא קלה .בעיקר כשמדובר במקצועות ההנדסה
השונים ,עבור פרויקטים רחבי היקף.
אנו מאמינים שהעובד המתאים שנבחר בקפידה ללקוח – מוביל
להצלחתו של הפרויקט.
חטיבת שירותי  ON SITEבקבוצת עשת הנדסה מתמחה באיתור
וגיוס מועמדים מקצועיים ואיכותיים במגוון רחב של תפקידים ,כגון:
מפקחים ,מהנדסי פרויקטים ,מנהלי פרויקטים ,עובדים בתחומי
הכלכלה והרכש ההנדסי ועוד.

תחומי ההתמחות שלנו
הנדסה אזרחית
הנדסת מכונות
תעשיה וניהול
בטיחות

כימיה  /תהליך
הנדסת חשמל
מיכשור ובקרה
תחומי הנדסה נוספים

הערכים המוספים של עשת שירותי ON SITE
שירות מהיר ואיכותי

קבלת מענה איכותי מיידי הכולל בחירה של מספר מועמדים אפשרי
לביצוע הפרויקט וזאת בזמן קצר ביותר מרגע קבלת פנייתכם.

מאגר עצום של אנשי הנדסה

מהנדסים ,הנדסאים ואנשי מקצוע נוספים בתחום ההנדסה ,שנבחרו
בקפידה רבה ואושרו על ידי מקצועני עשת ,להיקלט במאגר נותני
השירות.

ליווי אישי ומקצועי

אנו נלווה אתכם באופן אישי ,לאורך כל תקופת הפרויקט.
אנשי המקצוע של עשת יעמדו לרשותכם בכל בקשה וסיוע.

מערכות מחשב

שימוש בתוכנות מתקדמות המביאות לייעול המערכת ולמציאת
פתרון מהיר ומיידי.

שיתוף פעולה הדוק עם מוסדות אקדמיים

אנו עובדים יד ביד עם המוסדות האקדמיים המובילים בישראל,
על מנת לקבל את הבוגרים המצטיינים והמובילים במחלקות
ההנדסה והניהול באוניברסיטאות והמכללות השונות.

ציוד כולל בהתאם לצרכי הפרויקט

אנו נדאג לספק את הציוד המתאים באופן מדויק לצרכי
הפרויקט – רכבי ליסינג חדישים ,ציוד בטיחות אישי מתקדם,
טלפונים סלולריים ,מחשבים ניידים.

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.
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