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 CPS –תקנון "חבר מביא חבר" 

חוץ בתחומי ההייטק, ביוטק,  הינה החברה הוותיקה בישראל בהשמה ומיקור  CPS JOBSברת ח

מלווה את החברות הנחשקות והמובילות בארץ ובעולם בכל סוגי  CPS JOBSקלינטק ובכירים. 

 .בתחומים המצויינים לעילהתפקידים 

הוא לסייע לכל עובד ועובדת בהייטק למצוא את הצעד הבא בקריירה, הן  CPS JOBSהחזון של 

 מבחינת אתגר מקצועי והן מבחינת תנאי העסקה הרווחיים ביותר.

CPS JOBS  מזמינה אותך להצטרף לפעילות "חבר מביא חבר", לסייע לה באיתור מועמדים

העברת המועמד, הכל לפי להשמה בקרב לקוחותיה, וליהנות מתגמול בגין  ומתאימים איכותיים

 CPS JOBSבינך לבין  הפעולה המוצעלהסדיר את שיתוף אשר נועדו התנאים המפורטים להלן, 

 במסגרת הפעילות:

 התנאים המפורטים להלן נכתבו בלשון זכר, אך האמור בהם מתייחס לנשים וגברים כאחד. .1

חיים של החבר  למלא את פרטיך האישיים בצירוף קובץ קורותיש  להשתתף בפעילות כדי .2

 https://www.cps.co.il/friends-2/   עליו אתה ממליץ בלינק הבא:

התנאים כל כתנאי לקבלת התגמול בגין העברת קורות חיים של מועמד, צריכים להתקיים  .3

 :ביחד הבאים

ידך, פרטיו לא -המועמד עלהחודשים שקדמו להעברת קורות החיים של  6במשך  -

ו/או לא בוצעה ביחס אליו כל פעולה בקשר לחיפוש  CPS JOBSאו היו ברשות התקבלו 

 .CPS JOBSעבודה באמצעות 

חודשים מיום  6במהלך  CPS JOBSהמועמד שפרטיו הועברו יתקבל לעבודה באמצעות  -

 ידך.-עלהועברו שקורות החיים שלו 

ימים  60לפחות  CPS JOBSד מלקוחות המועמד נקלט והועסק בפועל אצל אח -

 ים.קלאנדרי

, בנוגע לניסיונו םייידך חייבים להיות נכונים ואמית-לעהמועברים קורות החיים  -

 ולכלול מידע מדויק ואמיתי אודות המועמד. והכשרתו של המועמד

בגין השמתו של  CPS JOBSרק לאחר קבלת התשלום בפועל אצל  התגמול יבוצעכי  ,יובהר .4

 .לעיל 3ובהתקיים כל התנאים בסע'  המועמד שאת פרטיו העברת

אין הגבלה על מספר המועמדים שאת קורות החיים שלהם אתה יכול להעביר במסגרת  .5

 השתתפותך בפעילות.

התנאים המפורטים במסגרת כל הזכאות לתשלום העמלה היא רק לאחר התקיימותם של  .6

כי במקרה  ,יודגש ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי CPS JOBSת בהתאם להחלטוהכל תקנון זה, 

https://www.cps.co.il/friends-2/


של מחלוקת בנוגע להתקיימותם של התנאים המצטברים לעיל, האמור בנתונים ובמערכות 

 .על כל נתון אחר הוא הגובר CPS JOBSשל 

, תהיה זכאי  CPS JOBSבהתאם להחלטת  לעיל כמפורטבהתקיים  כל התנאים המצטברים  .7

 2,000סך של ערך ל , שוויCPS JOBSבאמצעות תווי קניה, עליהם תחליט   פעמי-חד  לתגמול

 ₪ 

 


