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להלן קישור למשרות המתפרסמות
https://www.drushim.co.il/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-8275%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A7

חברת יונילינק היא חברה שמספקת שירותי תוכנה במיקור חוץ והובלת שירותים מנוהלים בישראל.
החברה מתמחה במתן פתרונות ללקוחות בתחומים הבאים:
 .1מיקור חוץ.
 .2מודל השמה -על פי התקשרות שנתית ,תשלום חודשי.
 .3הקמה ואינטגרציה של תשתיות-
יונילינק רואה את עצמה כלקוח ושותף עסקי ומציבה לעצמה מטרה לשותפות עסקית למציאת
פתרונות.
לקוחותיה של יונילינק :סיסקו ,מיקרוסופט ,אמדוקס ,יס  ,פרטנר ,בזק ,מארוול ,בנק לאומי ,ויזה
ועוד ...
 .1שרותי אאוטסורסינג – מיקור חוץ
תחומי עיסוק עיקריים אותם נותנים היועצים שלנו כוללים בין השאר :פיתוח תוכנה בסביבות
פיתוח שונות ,בדיקות תוכנה ,פיתוח ותחזוקת תשתיות ,אבטחת מידע וסייבר ועוד.
תהליכי מיון וגיוס מקצועיים תוך מתן דגש רב על התאמת המועמדים לדרישות התפקיד ולארגון בו
הם מיועדים לעבוד.אנו נמצאים בקשר קרוב עם כל עובדינו בחברות השונות ושמים לעצמנו כמטרה
את קידומם האישי והמקצועי.
התמחות מגזרית:
 חברות פיננסיות ובנקאיות.
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חברות ביטחוניות.
חברות רפואיות.
חברות תעשייתיות.
חברות הייטק.
חברות הזנק.
ארגונים מקומיים וגלובליים.

הניסיון הנצבר של  20שנים יצר יחסי אמון בין יונילינק ובין לקוחותיה ,יונילינק מחויבת
ללקוחותיה להצלחת התהליך.

 .2מודל השמה -שנתי
חברת יונילינק עובדת על פי מודל התקשרות קבוע בו ניתן למצוא מועמדים במשרות:
 פיתוח תוכנה NET\WEB
 ניהול פרויקטים טכנולוגיים.
 ניתוח מערכות.
 ניהול בסיס נתונים.
BIG DATA 
תהליכי מיון קפדניים ומקצועיים שכוללים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מבחני אבחון מקצועי.
מבחנים אישיותיים
מבחנים קוגניטיביים.
ראיונות טלפונים.
ראיונות פרונטלים
ראיונות מקוונים.

הסכמי השמה שנתיים שכוללים
 הסכם התקשרות חודשי לכמות בלתי מוגבלת של משרות בעלות חודשית של . ₪ 300
 ובסוף התהליך לאחר מציאת המועמד המתאים  50%הנחה על ההשמה.
 מודל זה נבנה בהתאם לצרכים המשתנים של לקוחותינו ומדגים את יכולתנו ומחויבותנו
למצוא מועמדים מתאים.
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 .3הקמה ואינטגרציה של מגוון תשתיות מחשוב ומערכות פתוחות,
החברה מתמחה בהקמה ואינטגרציה של מגוון תשתיות מחשוב ומערכות פתוחות,
מספקת פתרונות ענן באמצעות טכנולוגיות מתקדמות לחברות מובילות במשק.
פתרונות הענן מותאמים לצרכי הלקוח:
סוגי ענן:
ענן ציבורי Public Cloud -אירוח בענן קיים של חברות המובילות כגוןMICROSOFT ,AWS:
GOOGLE CLOUD,AZUR
ענן פרטיPrivate Cloud -על פי צרכי הלקוח בהתאמה אישית ,משרת ארגון אחד ,ממוקם בארגון
או אצל ספק חיצוני.
ענן היברידי  Hybrid Cloudהוא שילוב של ענן פרטי וענן ציבורי יכולת להריץ את היישום בחלקו על
ענן פרטי ובחלקו בענן ציבורי.

השירותים אותם אנחנו מספקים כוללים:
ליווי מקצה לקצה ,ייעוץ ,תכנון ,ביצוע-כולל הקמת התשתית וניהול שוטף.
ביצוע כל תהליך האינטגרציה והעברה לטכנולוגיית ענן.
רמת המידע מנוהלת בהגנה על הקבצים ,הצפנה ,הגנה על איומים ושימוש בטכנולוגיות
וירטואליזציה מתקדמות.
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בואו והצטרפו למגמה הבולטת בשוק המחשוב -הסבת העסק שלכם למחשוב ענן.
היתרונות הנובעים מהמעבר הם:
 גמישות.
 נוחות.
 אבטחת מידע ברמה גבוהה  -מניעת איומים.
 גיבוי נתונים מאובטח.
 התקנת כל התוכנות על שרת וירטואלי.
 זמינות גבוהה.
 יכולת גידול בהתאם לצמיחת העסק.
 בקרה על מערכי החברה.
 נתונים בזמן אמת.
 איזון עומסי עבודה
 שמירה על רמה טכנולוגית מתקדמת.
 הגדלת משאבי הארגון.
הפרוטוקולים והטכנולוגיות בהם אנחנו משתמשים כוללים:
Sass-loader,load balancer, NetScaler Citrix,DTP,,RFA
בכדי להחליט מה הפתרון עבורכם -אנא צרו קשר עם היועצים שלנו והם יתאימו את הפתרון הטוב
והיעיל עבורכם.
בין לקוחותינו:

בברכה,
יונילינק בע"מ
03-6181007
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