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סקירת תכנית לימודים
תואר Co-op )תואר המשלב לימודים ועבודה מעשית( מומחי קשרי לקוחות )CRS( מכסה את עקרונות היסוד הדרושים 
כדי לספק שירות לקוחות איכותי ומספק הבנה לגבי תפקיד שירות הלקוחות בסביבה הארגונית הכוללת, ותפקידם 
של העובדים במסגרת תפקידם בשירות הלקוחות. תכנית זו נועדה לגשר על הפער בין תוכנית הכשרה באנגלית ובין 
תכניות קידום מקצועי. בעזרת CRS )תכנית למומחי קשרי לקוחות(, הסטודנטים יקבלו מיומנויות משופרות באנגלית, 

הבנת סביבת העבודה הקנדית וחשוב ביותר — ניסיון בסביבת עבודה קנדית.

Co-op-סקירת תקופת העבודה בתכנית ה
קנדיות  בחברות  העבודה  אופקים.  רחבי  סטודנטים  לפתח  כדי  חיוני  חלק  היא   Co-op-ה בתכנית  העבודה  תקופת 
באופן ישיר, תאפשר לסטודנטים את ההזדמנות ללמוד מיומנויות מעשיות שיעשירו את הלימוד האקדמי שלהם. 
התהליך יסתמך על הלימודים התאורטיים שנלמדו ויעשיר את הידע שלהם, ירחיב את הרשת החברתית שלהם ויעניק 

להם את הניסיון הכל כך נדרש בתעשייה.

“שירות לקוחות נהדר הוא קריטי“
ומהווה יתרון תחרותי לעסק”    | סטיב בנסון

 “כלכלת קנדה
 הוסיפה 163,000 משרות

בשנת 2018”
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CBC חדשות —

אפשרויות משך התכנית
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חודשים

חודשים

הכשרה 
אקדמית

הכשרה 
אקדמית

עבודה במסגרת 
Co-op תכנית

מבחן מיון מקוון באנגלית ללא תשלום

עבודה במסגרת 
Co-op תכנית

דרישות קבלה
1. תעודת בגרות או תעודה מקבילה; או גיל 18 ומעלה.

2.  רמה בינונית של בקיאות בשפה האנגלית:
IELTS — 4.5 •

TOEFL 45 — 54 •
• בחינות מיון של Corenerstone — בינונית
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CRS Avg. Salary 
$29,560 / yr

HM Avg. Salary 
$52,000 $55,107 $56,228

WMAD Avg. Salary 
$61,500

NSSS Avg. Salary 
$67,064
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סקירת תכנית לימודים
תכנית הלימודים לתואר מומחה לקשרי לקוחות בנוי מ 6 קורסים ותקופת עבודה-Co-op. תלמידים שנרשמים למסלול 
לתואר ב 8 חודשים חייבים להשלים רק 4 מתוך 6 קורסים זמינים הנקבעים על פי תאריך ההתחלה שלהם בשילוב עם 
320 שעות עבודה. סטודנטים שנרשמים לתוכנית 21 החודשים יסיימו את כל 6 הקורסים, 480 שעות העבודה, ויהיו 

זכאים להירשם למסלול התואר הכפול.

התקדמות ברמת האנגלית
סטודנטים שנרשמים לתכנית ללימודי Co-op לתואר מומחה קשרי לקוחות יחוו שיפור משמעותי במיומנותם בשפה 
האנגלית. רמת אנגלית משופרת זו תאפשר לסטודנטים להגיש מועמדות לתארים אחרים עם דרישות גבוהות יותר 

באנגלית, כישור אשר ימלא תפקיד חשוב ברגע שהם יזכו לתעסוקה בקנדה.

80 שעות 

480 שעות 
320 שעות 

80 שעות 80 שעות 80 שעות  80 שעות 80 שעות 

פיתוח אישי 
ומקצועי

קשרי לקוחות 
בתחום התפעול

תקשורת 
יעילה

שיווק 
אסטרטגי

 מכירות
ומשא ומתן

שיווק עסקי

לימודים 
אקדמיים

נסיון בעבודה בקנדה

 /  לשנה

 /  לשנה /  לשנה /  לשנה

 /  לשנה /  לשנה

ממוצע CRS שכר

שכר  IBM שכרממוצע DMS שכרממוצע   HM ממוצע 

שכר  WMAD ממוצע  שכר  NSSS ממוצע 



תכנית מסלול לתואר כפול
מסלול תואר ה-Co-op מומחי קשרי לקוחות משלב היבטים של עסקים ושיווק 
תוך שימת דגש על שירות לקוחות, דבר שהופך אותו לנקודת התחלה אידיאלית 

למסלול התואר הכפול.

קשרי  מומחי  הללו,  התארים  מארבעת  לאחד  נרשמים  סטודנטים  כאשר 
ניהול עסקים בינלאומי, מומחי שיווק דיגיטלי, הם  ניהול בתי מלון,  לקוחות, 
רשאים להירשם גם לתעודה שנייה תוך קבלת הנחה על שכר הלימוד הכולל 

שלהם.

תכניות נוספות
לסטודנטים המעוניינים להמשיך בקריירה בתעשיית הטכנולוגיה המשגשגת בוונקובר, Cornerstone מספקת תוכניות 

לימודי Co-op של 24 חודשים בפיתוח יישומי אינטרנט ומובייל ובפתרונות רשת ומערכות



תכנית לימודים

קורס
CRS 1

קשרי לקוחות בתחום התפעול  80 שעות

קורס זה מכסה את עקרונות היסוד הדרושים כדי לספק שירות לקוחות איכותי ומספק הבנה לגבי תפקיד 
שירות הלקוחות בסביבה הארגונית הכוללת, ותפקידם של העובדים במסגרת תפקידם בשירות הלקוחות.

קורס
CRS 3

תקשורת יעילה  80 שעות

תקשורת יעילה היא חלק בלתי נפרד מהקשר עם הלקוחות. קורס זה מכסה את עקרונות התקשורת הפורמלית 
והבלתי פורמלית בהקשר של בניית קשרי לקוחות.

שיווק עסקי  80 שעות

קורס זה מלמד את תהליך יישום האסטרטגיה השיווקית של הארגון ברמה התפעולית, ומאפשר לבוגרים 
להיות יעילים בהוצאת תכנית לפועל, כולל הכישורים הדרושים כדי לקחת תפקיד מנהיגות בתהליך זה.

שיווק אסטרטגי  80 שעות

קשרי לקוחות מספקים תמיכה במאמץ המיתוגי והשיווקי הכולל של ארגון מצליח. קורס זה מספק הבנה של 
יסודות השיווק כדי לאפשר לבוגר לתרום ביעילות ליישום החזון השיווקי של הארגון.

מכירות ומשא ומתן  80 שעות

שירות לקוחות הוא, בבסיסו, פעילות מכירה. קורס זה מלמד את יסודות המכירה, ובמיוחד את תפקיד מכירת 
מערכות היחסים במסגרת מתן חוויית שירות לקוחות בלתי נשכחת ויעילה.

פיתוח אישי ומקצועי  80 שעות

ותפקוד  יישומיות אשר ישמשו את התלמיד בתהליך הבטחת תעסוקה  זה מכסה טכניקות תקשורת  קורס 
בארגון. המיקוד הוא ביצירה והגשה של מסמכים ומצגות מילוליות שמשיגות את המטרה ביעילות למול 
קהלי יעד שונים, החל ממחלקת משאבי אנוש של מעסיקים פוטנציאליים, דרך לקוח בסביבה קמעונאית ועד 

ללקוחות הארגוניים של הארגון.

קורס
CRS 2

קורס
CRS 4

קורס
CRS 6

קורס
CRS 4



פיתוח
אישי

ומקצועי
Cornerstone מכללת 

בונה סטודנטים שמבינים את הערך של 
״להכיר, לאהוב, לתת אמון”

עבודה קבוצתית ואישית

פרטני  באופן  לעבוד  שלכם  היכולות  את  פתחו 
אמיתיים  פרויקטים  על  עבודה  כדי  תוך  וקבוצתי. 
פתרון  כגון:  שלכם,  הכישורים  את  לשפר  תוכלו 
תסיימו  יעילה.  ותקשורת  מוחות  סיעור  בעיות, 
בביטחון את כל מה שנדרש כדי להיות מומחה קשרי 

לקוחות מודרני מצטיין.

תרגילי בניית צוותי ופיתוח מנהיגות

להשיג  בכדי  לכם  הדרושה  הסביבה  את  תחוו 
רעיונות רעננים וחדשניים. כמומחי קשרי לקוחות, 
תהיו מוכנים לעמוד בדרישות של העבודה בצוותים 

מגוונים ומאתגרים מרחבי קנדה.

התמקדות בשיפור השפה

עבורנו.  עליון  ערך  הוא  שלך  השפה  כישורי  שיפור 
מצגות,  תכינו  המילים,  אוצר  את  תשפרו  אתם 
תתאמנו  עבודה,  לראיונות  מיומנויות  תתרגלו 
את  להבטיח  כדי  דוחות  ובכתיבת  כתבות  בקריאת 

שיפור האנגלית שלכם.

שפרו את כישוריכם בשוק העבודה בצפון אמריקה

בשוק  לאתגרים  אתכם  יכין  איתנו  שלכם  המסע 
קורסים  בסדרת  התנסו  אמריקה.  בצפון  העבודה 

מרגשת שנועדה לייצר לכם יתרון מעל המתחרים.



www.ciccc.ca
609 West Hastings Street, Vancouver, BC V6B 4W4
+1 (604) 620-1111 | info@ciccc.ca

“29,560 דולר קנדי
משכורת ממוצעת עבור משרת 

שירות לקוחות בוונקובר, 
קולומביה הבריטית קנדה”

— גלאסדור

בינונית

רמת הבקיאות בשפה האנגלית 
הנדרשת.

96% שיעור העסקה

בוונקובר.

8 מסלולים לתואר

זמינים עבור מומחי קשרי 
לקוחות.

קנדה מדורגת #1

באיכות חיים 2019.


