
חטיבת פרויקטים בקבוצת מעוף מפעילה ומנהלת מקצה לקצה 
פרויקטים לגיוסי מאסה בתחומים מגוונים לפרקי זמן קצרים או 
ארוכים, בפרויקטים גדולים וקטנים, מקומיים או בפריסה ארצית. 

השירות כולל: 

 הקצאת צוות ייעודי לכל פרויקט
 איתור, גיוס והעסקת עובדים
 הכשרות מקצועיות נדרשות

 רכש ציוד נדרש
 ניהול העובדים בשטח

 בקרה והתייעלות שוטפים

עומדים בפני פרוייקט גדול? צרו איתנו קשר 
keren@maof-group.co.il | 052-6977834  קרן חזן – מנהלת חטיבה

www.maof-group.co.il

בזכות הצוותים המקצועיים של החטיבה, מאגר כוח האדם 
המקצועי והזמין בפריסה ארצית, ושיטות העבודה היצירתיות 

שרכשנו עם הניסיון בגיוסים מגוונים, חטיבת הפרוייקטים במעוף 
מעניקה שירות מוצלח ומקצועי לפרויקטים גדולים, מיידיים, 

וזמניים, תוך שמירה על רמת ביצוע גבוהה, פיקוח, ובקרה על 
תוצאות הפעילות לעמידה ביעדים שהוגדרו מראש. 

רכבת ישראל 
גיוס והעסקת מאות ניצבים לתרגיל חירום 
ובטיחות של המשטרה, מכבי האש ומד"א

שירותי בריאות כללית 
ליקוט ואריזת תרופות במרכזים לוגיסטים

משרד הבריאות
גיוס והעסקת אלפי חוקרים אפידימיולוגים 

למערך הלחימה בקורונה

שטראוס
גיוס והעסקת עשרות דיילי קד"מ 

לפרוייקטים

שנים 
של ניסיון בעולם 

משאבי אנוש

מועמדים 
במאגר החברה

סניפים
בפריסה ארצית

עובדים 
מקצועיים 
מובילים בתחום

לקוחות
מרוצים

20+3500+38+10,000 1M +

חטיבת ניהול פרויקטים

ניהול ותפעול פרויקטים מקצה לקצה

משגיחי 
בחינות

דיילי שירות 
וקידום מכירות

סדרנים

טכנאי תקשורת קלדניםשירות לקוחות
ומחשוב

תחומי ההתמחות בחטיבה

החטיבה מעניקה לכל לקוחותיה שירות מתקדם, איכותי, אמין 
הנדרשת  ולגמישות  הפרויקט  לצרכי  אישית  בהתאמה  וזמין, 

למען עמידה ביעדיו

מבין הפרויקטים שלנו

קבוצת מעוף מלווה את החברות המובילות במשק הישראלי משנת 
1999 באיתור, גיוס, וניהול המשאב האנושי. הניסיון, הידע והעוצמה 

הכלכלית מאפשרים למעוף להציע ללקוחותיה ועובדיה קשת 
רחבה של פתרונות, תוך שמירה על מקצועיות, קידמה טכנולוגית 

וחתירה למצוינות. 

ניהול מיקור חוץ סוקריםספירות מלאי
מוקדים / מרכזי גיוס

בחירות 
גיוס והעסקת אלפי עובדים למערך 

הבחירות במגוון תפקידי שטח ומשרד

מכון קרני 
איתור והעסקת משגיחי בחינות 

בפריסה ארצית

ניסיון עשיר 
במגוון תחומים 

ופרויקטים

מאגר עובדים 
מקצועיים ומחויבים 

לפרויקט 
הנהנים משיטת תגמול 

ייחודית וממריצה

ניהול בשטח 
על ידי ראשי 
צוותים מנוסים

גמישות תפעולית 
מלאה 7/24 

בהתאמה לפרויקט, 
לכל צורך, ובזמן תגובה 

מהיר במיוחד


