עיריית קריית-שמונה

בירת

הגליל

לוח משרות | מרץ 2018
קריית שמונה ואצבע הגליל
עיריית קריית שמונה
רשת המתנ"סים
מרכז צעירים ושירות התעסוקה
תוכנה ומחשוב | מחקר ופיתוח | הנדסה ותעשייה | כלכלה | חברה
וקהילה | חינוך | טיפול | ניהול | אדמניסטרציה | סטודנטים | כללי
להגשת מועמדות למשרה ולפרטים נוספים:
yaron.jobk8@gmail.com
04-6036804
חפשו אותנו באתר שירות התעסוקה  | www.taasuka.gov.il :רשות מקדמת תעסוקה קריית שמונה

רשת המתנ”סים
קריית שמונה

עיריית קריית-שמונה

דוברות

יריד גיוס והשמה

יריד תעסוקה

והסברה

רשות מקדמת תעסוקה
נושא התעסוקה והיזמות הינו בעל חשיבות רבה לפיתוח העיר .בעיריית קריית-שמונה
מופעלת תוכנית "רשות מקדמת תעסוקה" כחלק ממרכז צעירים ותעסוקה לצד שירות
התעסוקה האיזורי" ,מעוף" לסיוע לעסקים ויזמים ומנהלת אזורי התעשייה .גופי
התעסוקה והיזמות פועלים לקדם וללוות מחפשי עבודה לצד ליווי יזמים לפתיחת מקומות
תעסוקה חדשים ,תוך הפעלת כלי הסיוע של הממשלה ואיגום המשאבים המקומיים.
מאמץ מיוחד ,מושקע במערך צמיחה דמוגראפית בליווי וקליטה של משפחות חדשות
ובסיוע להן בשילוב בתעסוקה באזור.
בחוברת זו ריכזנו עבורכם מגוון משרות בתחומים שונים:
•תוכנה ומחשוב.
•מחקר ופיתוח
•הנדסה ותעשייה.
•כלכלה.
•חברה וקהילה.
•חינוך
•טיפול
•ניהול
•אדמיניסטרציה
•סטודנטים
•כללי
אתם מוזמנים לעיין בחוברת ,ליצור איתנו קשר גם לגבי משרות נוספות ולהתחיל תהליך
משמעותי למציאת העבודה הבאה שלכם! אנחנו כאן בשבילכם.
***מודעות הדרושים המפורסמות פונות לשני המינים.

תוכנה ומחשוב
ה/דרוש

ת/מפתח

experience (at least 1 years) in .
NET (C#) development including
OOP
experience in at least one of:
ASP.NET web applications
development
experience in at least one of:
Windows Forms .NET desktop
applications development
Experience with Data Base
technologies Oracle or Microsoft
SQL.
Capable of understanding/
building application architecture.
JavaScript
and
HTML
programming
Proven experience in IT systems
development.
Troubleshooting capabilities and
creative thinking.

ה/דרוש

ה/דרוש

ר״צ פיתוח

ת תוכנה/בודק

Vast experience (at least 5 years)
in

.NET (C#) development
including OOP
At least 4 years of experience in
at least one of: ASP.NET web
applications development
At least 4 years of experience in
at least one of: Windows Forms
.NET desktop applications
development
Vast experience with DataBase
technologies Oracle or Microsoft
SQL.
Capable of understanding/
building application architecture.
JavaScript
and
HTML
programming
Proven experience in IT systems
development.
Troubleshooting capabilities and
creative thinking.
Representative
with
full
professional proficiency level of
English.
Technical leadership capabilities.

)ת מדעי המחשב (יתרון/בוגר
)קורס בדיקות עם הסמכה (יתרון
 נסיון בבדיקות תוכנה+ שנה
 הרצת,כתיבת תסריטי בדיקות
תסריטים וניהול תקלות
הכרות עם כלי ניהול בדיקות
הכרות טובה עם מתודולוגיות בדיקה

High level of responsibility

35 :מס׳ משרה

34 :מס׳ משרה

33 :מס׳ משרה

ה/דרוש

ה/דרוש

ה/דרוש

JAVA DEVELOPER - T

RELOCATION TO
TEL- HAI

STAFF SQA ENGINEER

Qualifications:
Experienced Java Developer
with (3-5 years)
Advanced scripting skills
(perl, bash, shell)
Experience in Unix/Linux
(Kernel)
Customer-facing attitude
Unit testing experience advantage
Excellent written and verbal
English communication skills
Good self-learner
Strong team player

326 :מס׳ משרה
ה/דרוש

ראש צוות הדרכה
והטמעת תוכנה

 תואר ראשון:השכלה פורמלית
.הכרחי-רלוונטי לתחום
3 ניסיון בתחום המחשבים לפחות
 הטמעה ואפיון,שנים כולל הדרכה
. הכרחי-מערכות מידע
יכולת גבוהה ללימוד ואפיון
. הכרחי-מערכות מחשוב
– Office 2016 שליטה בתוכנת
.הכרחי
הכרות טובה עם בסיסי נתונים
 יתרון- SQL
.יתרון-ניסיון בהובלת צוות
ניסיון בעבודה במערכות מידע
במוסד אקדמי – יתרון
הסמכות מקצועיות – יתרון
יכולת עבודה בשעות לא
.שגרתיות
יצירתיות במתן מענה לצרכי
מחשוב של יחידות המכללה
כפיפות למנהל מערכות מידע
 מלאה:היקף המשרה

258 :מס׳ משרה

Ever dreamed of life in
Northern Israel?
If you are looking for a
better lifestyle;
If you would like to convert
time in traffic to time with
family and community;
If you are Interested to be
part of a great company
with a unique environment
Contact us!
Qualifications:
Software Engineers with 5+
years experience in one of
the following fields:
Product development (Java,
C++, C#, AngularJS,
Assembler)
SQA and automation
Technical support

325 :מס׳ משרה
ה/דרוש

TIER 3 SUPPORT
ENGINEER- TEL HAI
1-4 years of experience with
customer support
organizations
Experience with issues
life-cycle tools
Experience with support
debugging tools – Required
Logs reading
High Level of English
communication skills
[writing & talking]
Technical knowledge:
Admin level experience with
Unix / Linux platforms

274 :מס׳ משרה

Qualifications:
BA Degree in Computer
Science, Engineering or a
related subject
Excellence communication
skills and team work
Strong Self-Learning skills
Problem Solve

324 :מס׳ משרה

ה/דרוש

FRONTEND DEVELOPER
Qualifications:
2+ year of experience with
HTML5, AngularJS and
Typescript
1+ year of experience with
Java or .NET technology advantage
Strong understanding of
OOP, design patterns and
multi-threading
Experience with Windows
Presentation Foundation
(WPF) - advantage
Unit testing experience advantage
Customer-facing attitude
Excellent written and verbal
English communication skills

327 :מס׳ משרה

דרוש/ה

חוקר/ת במדעי
המחשב למעבדה
בתחום חקלאות
מדויקת

דרישות התפקיד:
תואר ראשון במדעי המחשב –
חובה.
יכולת למידת שפות תכנות חדשות
 חובה.ניסיון בעבודה עם מערכות
רשתות נוירונליות – יתרון.
יכולת עבודה עצמאית ועניין
במחקר אקדמי.
תקשורת בין אישית מעולה.
תחילת עבודה :מידית.
הגדרת התפקיד :מדען/נית
מחשב.
היקף משרה :מלאה לתקופה של
שנה עם אפשרות להארכה
בהתאם לזמינות מימון.

מס׳ משרה341 :

דרוש/ה

טכנאי/ת מחשבים

 /הנדסאי/ת
טכנאי/ת PC
מחשבים – יתרון.
ניסיון בתמיכה טכנית ופתרון
תקלות במחשבי קצה.
ידע נרחב במערכות הפעלה
ותוכנת . office
הכרות עם ציוד הגברה
ומולטימדיה – יתרון.
משרה מלאה כולל שעות נוספות
ומשמרות ערב לפי הצורך.

מס׳ משרה329 :

מחקר ופיתוח
דרוש/ה

עובד/ת למעבדה

דרישות התפקיד:
בוגר/ת תואר ראשון בביוטכנולוגיה
או בוגר/ת הנדסאי ביוטכנולוגיה /
כימיה  -חובה
ידע בחישובים ,כתיבת פרוטוקולים
ותיעוד תהליכים -חובה
 ניסיון בעבודה בתנאי מעבדהובהכנת תמיסות לתהליכי ייצור –
יתרון
אחראי/ת ,דייקן/ית ובעל/ת יכולת
עבודה בלחץ
נכונות לעבודה מאומצת
**** המשרה הינה מלאה
וזמנית למשך  10חודשים
הסעות מקרית שמונה

מס׳ משרה338 :

דרוש/ה

עוזר/ת מחקר למעבדה
בתחום האימונולוגיה
והביולוגיה המולקולרית

דרישות המשרה:
תואר ראשון/שני בביוטכנולוגיה/
מדעי החיים – חובה.
יכולת עבודה עצמאית ופתרון בעיות
בתחום המחקר
עדיפות ברורה תינתן למועמדים
בעלי ניסיון והבנה בביולוגיה
מולקולרית ,שיבוט וביטוי של גנים,
שיטות אימונולוגיות שונות ועבודה
בתרביות תאים אנימליים.
תקשורת בין אישית מעולה ,יכולת
סדר וארגון.
היקף משרה :מלאה לתקופה של
שנה עם אפשרות להארכה.
תחילת עבודה :מידית.

מס׳ משרה275 :

דרוש/ה

אחראי/ת מעבדה

היקף משרה :מלאה.
תחילת עבודה :מידית.
תואר ראשון  c.BSבמדעי הטבע –
חובה.
יוזמה ויכולת עבודה ולימוד עצמאיים
כושר ארגון וניהול
יכולת לווי והדרכה של סטודנטים
ותלמידים.

מס׳ משרה297 :

דרוש/ה

דרוש/ה

מנהל/ת תחנת חקר
בביוטכנולוגיה ומזון

בוגר/ת מדעי הסביבה/
חקלאות

מס׳ משרה330 :

מס׳ משרה340 :

השכלה פורמאלית :תואר שני
בתחום המדעים/טכנולוגי – הכרחי.
ניסיון נדרש :הדרכה ,ריכוז פרויקט
חינוכי – הכרחי.
יכולת לעבוד בתנאי לחץ ,גמישות
בשעות עבודה
שימושי מחשב :שליטה מלאה בכל
תוכנות אופיס.
ניסיון עבודה/פיתוח בסביבות
למידה ממוחשבות – יתרון.
היקף משרה.50% :

עצמאי/ת בשטח ובעל/ת חשיבה
מדעית ומחקרית מפותחת?
דרוש/ה עוזר/ת מחקר מצטיין/ת
המעוניין/ת ליטול חלק
בפרויקט חדשני הנמצא בחזית
המדע בתחום "חישה מרחוק".
דרישות התפקיד:
ניסיון באלקטרוניקה ,פיתוח
טכנולוגי ותחום ההשקיה – יתרון.
והתמחות
גבוהים
תארים
בהיסטולוגיה – יתרון.

הנדסה ותעשייה
דרוש/ה

דרוש/ה

דרוש/ה

בודק/ת בקשות להיתרי
בניה

אחראי/ת קירור
ותשתיות

מהנדס/ת

דרישות התפקיד:
מהנדס/ת בניין או הנדסאי/ת
אדריכלות או הנדסאי/ת בניין או
בעל/ת תואר בתכנון ערים או בעל/ת
תואר באדריכלות ממוסד מוכר
להשכלה גבוהה או המוכר ע''י
המחלקה להערכת תארים מחו''ל.
ניסיון קודם בתחום בדיקת בקשות
להיתרי בנייה במוסד תכנון  -עדיפות.
בוגר/ת קורסים המוכרים ע''י משרד
הפנים ומיועדים לעובדים בועדות
המקומיות ו/או לבודקי בקשות
להיתרי בנייה -עדיפות.
יכולת עבודה בצוות ,אחריות,
תקשורת בינאישית טובה ,יכולת
הנעת תהליכים.
יחסי אנוש מעולים ,אסרטיביות,
יצירתיות ,מקצועיות.
שליטה מלאה ביישומי המחשב.
יכולת ביטוי טובה בכתב ובע"פ.
היקף המשרה 100% :משרה.
כניסה משוערת לתפקיד :אפריל/מאי
. 2018

מס׳ משרה379 :

אחריות על תחזוקה שוטפת והפעלת
מערך האנרגיה הכולל מערכות
קירור מבוססות אמוניה ,שמן תרמי,
דודי קיטור מים ומדחסי אוויר.
יישום שיטות ונהלי עבודה מוגדרים
וטיפול במשימות מורכבות תוך יישום
מיומנויות מקצועיות.
טיפולים שוטפים ויישום תכנית
אחזקה מונעת ,לרבות טיפולים
תקופתיים במערכות הקירור.
עבודה מול גורמים טכניים פנים
ארגוניים וכן למול ספקים חיצוניים.
דרישות סף:
השכלה בתחומים :הנדסאי/ת מכונות /
חשמל  /קירור ומיזוג – חובה.
מהנדס/ת חשמל/קירור – יתרון.
תעודת חשמלאי/ת מוסמך/ת – חובה.
ניסיון של שנתיים במערכות קירור
מבוססות אמוניה – חובה.
מגורים במרחק של עד כ 40 -ק''מ מקריית
שמונה.
יכולת עבודה בלחץ וקביעת סדרי עדיפויות
לתקלות.
יוזמה ויכולת עבודה עצמאית.

מס׳ משרה395 :

השכלה :הנדסאי/מהנדס מכונות
ניסיון בפיתוח ,עדיפות לתחום
האופטיקה -יתרון.
ניסיון קודם בתפקיד דומה בתעשייה
מסוג  -low-techיתרון
אנגלית ברמה טובה כולל אנגלית
טכנית
שליטה טובה ביישומי מחשב
ניסיון עם מערכות ERP- Priority
– יתרון.
היכרות עם תוכנות שרטוט.
היכרות עם מערכת  – HMIיתרון
כישורים אישיים:
יכולת לעבוד בסביבה דינאמית
יחסי אנוש טובים
אדם מאורגן ומובנה
ראיה מערכתית
יכולת הנחיית עובדים מבחינה
מקצועית
היקף משרה :מלאה.
נכונות לעבוד שעות נוספות –
בהתאם לצורך

מס׳ משרה396 :

דרוש/ה

דרוש/ה

דרוש/ה

מפתח /ת צד שרת
לחברת בקרה ובקרי
השקיה

ראש תחום מערכות
ציוד וולידציה

מנהל/ת תחום חריגים
ותלונות

דרישות התפקיד:
מהנדס /ת תוכנה ממוסד אקדמי
מוכר ומוביל.
ניסיון של לפחות חמש שנים בפיתוח
תוכנה צד שרת
בטכנולוגיות .NET
ניסיון בפיתוח עם טכנולוגיות C#
ניסיון בWEB API -
ניסיון עם בסיס נתונים SQL
אנגלית ברמה גבוהה.
עובד /ת נמרץ /ת עם מוטיבציה
גבוהה ונכונות לעבודה בשעות לא
שגרתיות.

מס׳ משרה337 :
דרוש/ה

מהנדס/ת הנדסאי/ת
מכונות

השכלה כמהנדס/ת הנדסאי/ת
מכונות  -חובה
ניסיון בתעשייה  -יתרון משמעותי
יכולת הובלה ,תכנון וביצוע פרויקט
יכולת קריאה ,הבנה ויישום של תקנים
ידע בתוכנת SOLIDE EDGE
ותוכנת  -AOUTOCADיתרון משמעותי
אוריינטציה ייצורית
הבנה בחומרים
העברה מפיתוח לייצור
ליווי ייצור וטיפול שוטף בבעיות
ליווי תהליכי בדיקות איכות ואמינות.
אנגלית ברמה גבוהה מאוד.

מס׳ משרה284 :

דרישות התפקיד:
תואר ראשון הנדסת
חומרים/כימיה/
ביוטכנולוגיה  -חובה (הנדסת מכונות
 יתרון משמעותי)ניסיון בתחום ההנדסה  -חובה
ניסיון בתחום הבטחת איכות -יתרון.
רלבנטית
בתעשייה
ניסיון
(פרמצבטית ,מכשור רפואי,
מזון)  -יתרון
אנגלית ברמה גבוהה  -קריאה
וכתיבה טכנית

מכונות/

מס׳ משרה347 :

דרוש/ה

טכנולוג

מהנדס/ת או הנדסאי/ת מכונות/
כימיה/חומרים – חובה
שליטה בעברית ואנגלית -חובה
יכולת תכנון וביצוע מחקר כולל
עבודת שטח
יכולת קריאה ,הבנה ,יישום של תקנים
שליטה ביישומי אופיס
זמינות למשרה מלאה

מס׳ משרה285 :

ניהול מודל תחקירים מפעלי ,ועבודה
מטריציונית חוצת מחלקות.
אחריות למדדי האיכות באתר
בהקשר של חריגים ותלונות,
אחריות לקבלת תלונות לקוחות,
חקירתן ומענה לתלונות ללקוחות
לוקאלים וגלובאלים.
ביצוע ניתוח תלונות ,ויישום פעולות
מתקנות מול הממשקים.
יעול תהליכי עבודה בתוך הצוות ומול
הממשקים,
השתתפות בהכנות לביקורות
ותמיכה ומענה בביקורות בתחום של
חריגות ותלונות ,ביצוע הדרכות
בתחום החריגות והתלונות,
ייצוג התחום מול הנהלת המפעל.
דרישות תפקיד:
תואר ראשון לפחות בתחום מדעי,
תואר שני  -יתרון
אנגלית ברמה טובה מאד (קריאה,
כתיבה ,דיבור)
ניסיון בהבטחת איכות  /יצור /
מעבדות
יכולות עבודה מעולה עם ממשקים

מס׳ משרה348 :
דרוש/ה

מהנדס תפ"י

השכלה רלוונטית  -מהנדס/ת תעשיה
וניהול
שנתיים ומעלה ניסיון בעבודה
בתפקיד דומה
הכרות וניסיון עבודה עם תוכנת ,ERP
עדיפות ל - -SAPיתרון
יכולת קריאת שרטוטים והבנה טכנית
 יתרוןאנגלית טובה  -חובה
שליטה מלאה בתוכנות אופיס כולל
אקסל – חובה - MSP ,יתרון

מס׳ משרה294 :

דרוש/ה

מהנדס\ת מכונות

מהנדס מכונות  B.S.Cבמוסד מוכר.
ידע בבקרה ואוטומציה.
הכרות עם תעשיית המזון -יתרון.
ידע בניהול והובלת פרויקטים.
שליטה בSOLID Works -
שליטה בתוכנות  ,OFFICEניתוח
תוצאות באקסל.
עברית ,אנגלית ברמה טובה.
יכולת עבודה בצוות ,עבודה
עצמאית ,יוזמה.
יכולת הובלת תהליכים ופרויקטים.
יכולת תיעוד מסודר של הנושאים
באחריותו.
תודעת שירות גבוהה.
ידע וניסיון פרקטי מוכח
כפיפות :מנהל אחזקה\מהנדס
המפעל.

מס׳ משרה198 :

דרוש/ה

הנדסאי\ית תעשייה
וניהול

כישורים נדרשים:
שליטה מלאה ב  OFFICEו EXCEL
שליחת הזמנות לספקים ואישורן
מעקב אספקות
ניסיון בעבודה עם מערכת ,ERP
יתרון
קידום/דחיית הזמנות
אנגלית ברמה טובה

מס׳ משרה272 :

דרוש/ה

מפתח/מיישם מערכות
מידע PRIORITY

תיאור התפקיד :ניתוח מערכות מידע
הכולל כתיבת מסמכי אפיון עבור
תוכנות המפותחות בחברה
הובלת תהליכי אפיון אל מול המחלקות
השונות
עבודה מול קבלני משנה בתחום
התוכנה
הובלת משימות והגדרת עדיפות
למשימות הנגזרות מדרישות הלקוח
עבודת צוות בתוך מחלקת ה-ITומענה
לשאלותיהם בזמן אמת
פיתוח תוכנה וכתיבת אפליקציות
אירגוניות
דרישות התפקיד :ניסיון לפחות
שנתיים ביישום  Priorityתעשייתי
לפחות שנתיים ניסיון באפיון וכתיבת
תוכנה
הכרה עם מסדי נתונים  - SQLיתרון
ניסיון בתוכנתPriority , Qlik view
תואר ראשון במדעי המחשב /תעשיה
וניהול /הנדסת תוכנה – יתרון
אנגלית ברמה טובה (דיבור ,כתיבה
וקריאה)
נכונות לנסיעות לחו"ל– חובה
היכרות עם מערכות מידע אירגוניות.

דרוש/ה

הנדסאי\ת מכונות

תחומי אחריות:
פיתוח ואיתור אמצעי ייצור
שיפור תהליכי ייצור
הובלת פרויקטים בתחום האוטומציה
דרישות התפקיד:
השכלה כהנדסאי/ת מכונות  -חובה
ניסיון בתעשייה  -יתרון משמעותי
יכולת הובלה ,תכנון וביצוע פרויקט
יכולת קריאה ,הבנה ויישום של
תקנים
היקף משרה :מלאה.
א'-ה'( 6.00-17.20 ,גמישות
בשעות).

מס׳ משרה267 :

דרוש/ה

מנהל/ת אחזקה

ניסיון של לפחות שנתיים בתחומי
תפ"י במפעל יצרני – חובה
הנדסאי תעשייה וניהול או השכלה
תואמת
ניסיון במערכות  - ERPחובה
תושב ק"ש והסביבה (עד  30ק"מ)
יכולת תכנון גבוהה
יכולת ראיה מערכתית
יכולת ניהול ממשקים באופן מקצועי
ויעיל
נכונות לעבודה מאומצת ועמידה
במצבי לחץ

הנדסאי /מהנדס מכונות /חשמל -
חובה
ניסיון של  3שנים לפחות בתפקידי
ניהול אחזקה במפעל ייצרני – חובה.
ניסיון של  3שנים בתפקיד ניהולי –
חובה.
מגורים במרחק של עד  40ק"מ
מהמפעל – חובה
ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה
 חובה.ידע וניסיון בחשמל  ,בקרה מערכות
אנרגיה כולל קירור  -יתרון
ניסיון מתעשיית המזון – יתרון.
רקע בנושאי בטיחות ואיכות
בתעשייה – יתרון.
נכונות ויכולת עבודה בשעות בלתי
שגרתיות
יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים.
יכולת ניהול ,הובלה ופיתוח צוות.
יכולת למידה מהירה ,סדר וארגון
יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי
משימות

מס׳ משרה301 :

מס׳ משרה302 :

מס׳ משרה212 :
דרוש/ה

מנהל/ת תפ"י

דרוש/ה

דרוש/ה

דרוש/ה

ר"צ אחזקה

תכנת למחלקת אוטומציה

רפרנט/ית למחלקת
הנדסה

דרישות התפקיד:
מהנדס/הנדסאי/ת או טכנאי/ת
מכונות /מכטרוניקה/
חשמל ואלקטרוניקה
ניסיון מקצועי בתחום שנתיים לפחות
חובהידע בבקרה -יתרון
ניסיון ניהולי/פיקודי-חובה
אנגלית ברמה טובה
היקף משרה :מלאה (משמרת בוקר).
ימי ושעות העבודה :א'-ה'.

מס׳ משרה345 :

דרוש/ה

מבקר/ת איכות

השכלה :הנדסאי תוכנה \ תואר
ראשון במדעי המחשב \ הכשרה
צבאית בתחום התקשוב.
יתרון לבוגר יחידת מחשב צבאית או
ניסיון קודם בתכנות
ניסיון בתכנות מכונות  –SMTיתרון.
הכרת תהליכי ייצור  ,SMTעדיפות
לבעלי רקע מעשי בהרכבת
מעגלים אלקטרונים.
רצינות ,אחריות ,ערנות ,ראש גדול
וקליטה מהירה.
שליטה בסביבות מחשב שונות:
 ,OFFICE, ERPשפות VB, C+,C#,
.NET
תקשורת בין אישית טובה ויכולת
עבודה מול ריבוי ממשקים.

מס׳ משרה317 :
דרוש/ה

מפעיל מכונה

ניסיון בבקרת איכות  :יתרון.
עבודה במשמרות (בוקר ,ערב,
לילה).
יכולת ריכוז גבוהה לאורך זמן ,יכולת
לשים לב לפרטים קטנים.
שליטה בעברית ברמה טובה.
יחסי אנוש טובים ,יכולת לעבוד
בצוות.
הכרות עם מחשב (וורד ,אקסל,
מובקס).
קורס בסיסי בהבטחת איכות -יתרון.
בעל/ת רכב.
התחייבות לעבוד לפחות שנתיים
בתפקיד.
הגעה עצמאית (רכב).

ניסיון בהפעלת מכונות מורכבות בקו
ייצור כולל.
פירוק והרכבת הקו ,תפעולו ,ושמירה
על תקינות תהליך הייצור
עבודה במשמרות בוקר וצהריים.
ניסיון כמפעיל/ת קו במפעל -יתרון.
תנאים טובים למתאימים/ות :הסעות
מקריית שמונה ,ארוחות ,תנאים
סוציאליים מלאים ופעילויות רווחה
רבות

מס׳ משרה72 :

מס׳ משרה392 :

תיאור תפקיד:
איסוף ,עיבוד וריכוז נתונים מאולם
הייצור
עריכת תיקים ודו"חות טכניים
ביצוע הדרכות מקצועיות להכנסת
מוצרים משלב פיתוח לייצור
קשר מקצועי וטכני עם לקוחות בארץ
ובחו"ל
סיוע כללי למנהל ההנדסה
דרישות התפקיד:
הנדסאי/ת תעו"נ/מכונות/איכות או
בעל/ת ניסיון בניהול פרויקטים
בתפקיד טכני.
אנגלית ברמה גבוהה
ידע בקריאת שרטוטים -יתרון
תחילת עבודה :מידית

מס׳ משרה335 :
דרוש/ה

חרט/כרסם

הכשרה מקצועית בתחום העיבוד
השבבי בתחום כרסום וחריטה CNC
ניסיון של  3שנות ניסיון כחרט /
כרסם מקצועי
ידע טכני וקריאת שרטוטים ברמה
גבוהה
היכרות עם תוכנות SOLID CAM +
SOLID WORKS
ניסיון בכרסום קונבנציונלי -יתרון
ידע באנגלית טכנית בסיסית
כישורים אישיים:
יכולת מציאת פתרונות טכניים
יכולת עבודה עצמאית לצד עבודת צוות.
יכולת עבודה מול מספר בעלי
תפקידים בארגון.
יחסי אנוש טובים.
היקף משרה.100% :
נכונות לשעות נוספות– ע"פ הצורך.

מס׳ משרה397 :

דרוש/ה

איש אחזקה\
מפעיל מכונה

עבודה במשמרות :ימי העבודה -א'-
ה' (ו' שעות נוספות).
שעות העבודה,7.00-16.30 :
00.30-7.00 ,16.30-00.30
הנדסאי מכונות -יתרון
ניסיון באחזקה.
יכולת טכנית גבוהה.
יכולת עבודה בצוות.

מס׳ משרה137 :

דרוש/ה

חשמלאי

דרוש/ה

מפעיל\ת מכונה

תפקיד הכולל:
הפעלת מכונות ייצור ואריזה ,ביצוע
 ,Set-Upתיקון תקלות ואחזקה
מונעת.
בקרת איכות על פעולות המכונות,
עבודה עם מערכות ממוחשבות.
דרישות התפקיד:
ידע טכני נרחב ומוכח בהפעלת
מכונות בתעשייה – חובה.
בעל תעודת הנדסאי/ת מכונות -
יתרון משמעותי.
אנגלית בסיסית  -חובה
ראייה מערכתית ועבודה בצוות
נכונות לעבודה בשלוש משמרות
ושעות נוספות ,לרבות ימי שישי
בבוקר ומוצאי שבת על פי צורכי
המערכת.

מס׳ משרה391 :

דרוש/ה

חשמלאי

דרוש/ה

מלגזן/ית

תיאור תפקיד:
אחריות להעמסה פריקה ,סדר,
וארגון של סחורה
סידור וארגון מחסן
משרה מלאה ,כולל עבודה בשישי
– במשמרות בוקר וערב
תנאי רווחה מצוינים ,תנאים
סוציאליים מלאים ואפשרויות קידום
למתאימים/ות
דרישות התפקיד:
רישיון מלגזה – חובה.
מיומנות וניסיון בהפעלת מלגזה של
שנה לפחות.
נכונות לעבודה פיזית בתנאי קור /
הרמת משאות כבדים.
בעל/ת יכולת סדר וארגון טובה.
יחסי אנוש טובים ותודעת שירות
גבוהה.

מס׳ משרה394 :

דרוש/ה

מפעיל\ת מכונה

תיאור התפקיד :תחזוקה מונעת -
טיפולים ותחזוקה שוטפת
מתן פתרון בעיות ייצור ופתרון תקלות
השתתפות בבניית מכונות חדשות
על פי הנחיות
עבודה בכל אזורי המפעל ובאולמות
היצור
דרישות התפקיד:
רישיון חשמל
הנדסאי חשמל ו/או אלקטרוניקה,
מכשור ובקרה,
מכאטרוניקה -יתרון
 3שנות ניסיון במפעל תעשייתי – יתרון.
ידע בבקרים ,לוחות חשמל ,מתח
גבוה -יתרון.
אנגלית טכנית טובה
 Officeרמה טובה

תעודת חשמלאי /עוזר חשמלאי/
הנדסאי חשמל -חובה.
משרה מלאה.
תעודת מפעיל בריכה -יתרון.
ידע בטכנולוגיה מתקדמת מהווה
יתרון משמעותי.
העבודה במשמרות ,כולל שבתות
וחגים.

ניסיון קודם בהפעלת מכונות -יתרון.
יכולות טכניות גבוהות.
עבודה במשמרות ,משרה מלאה.
תנאים מצוינים למתאימים.
עבודה בסביבת עבודה נעימה.

מס׳ משרה342 :

מס׳ משרה386 :

מס׳ משרה131 :

דרוש/ה

מסגר מקצועי

עבודה כחלק מצוות האחזקה של
המפעל.
ימי ושעות העבודה :א'-ה' 7.00-
.17.00
נכונות לימי שישי ושעות נוספות
בהתאם לצורך.

מס׳ משרה178 :
דרוש/ה

עובד/ת ייצור

דרישות:
נכונות לעבודה בחמישה ימים
בשבוע
שעות עבודה7:00-16:00 -
עברית -ברמת שפת אם -חובה
אנגלית – ברמה טובה -יתרון
הסעות מקריית שמונה
**המשרה הינה מלאה וזמנית.

מס׳ משרה339 :
דרוש/ה

עובד/ת ייצור

תיאור התפקיד:
עבודת הרכבות ידניות ,עבודה עם
ממיסים ,מילוי טפסים ,בקרה עצמית
תשומת לב מרבית לאיכות המוצר
עבודה מאומצת הדורשת ביצוע
פעולות החוזרות על עצמן בזריזות
וריכוז רב
דרישות התפקיד :
ניסיון בתפקיד דומה -יתרון משמעותי
ראייה מערכתית ועבודה בצוות
עבודה בשלוש משמרות וכן שעות
נוספות רבות ,לרבות ימי שישי
ומוצ"ש על פי צורכי המערכת
משרה מלאה.
המשרה מוכרת גם כעבודה מועדפת

מס׳ משרה346 :

דרוש/ה

דרוש/ה

עובדי ייצור

עובד\ת ייצור

משמרת בוקר

מחלקת אריזה

תחילת עבודה מידית.
משרה מלאה.
ימי ושעות העבודה :א-ה' 7:00-
.16:00
נכונות לשעות נוספות בהתאם
לצורך.
מתאים לחיילים משוחררים.

עבודת אריזה  -מכונה אוטומטית.
משמרת בוקר בלבד -א'-ה' 6.30-
15.30
בעל\ת חוש טכני.
אופי עבודה -מעט פיזי (ארגזים וכו').
מתאים לנשים.
בעל\ת יכולת תפעול תקלות.
התמדה ,זריזות ,יעילות.
תנאים סוציאליים.

מס׳ משרה192 :

מס׳ משרה211 :

דרוש/ה

דרוש/ה

מפעיל מכונה

אחראי\ת מכונות מערך קבלה

תיאור התפקיד:
תפעול שוטף והפעלת מכונה.
אחזקת המכונה ברמה שבועית
לרבות ניקיון .
פתרון תקלות במכונה.
דרישות:
ניסיון קודם כמפעיל מכונה -חובה .
עבודת צוות.
נכונות לעבודה במשמרות ושעות
נוספות.
צוות טכני חיל האויר – מהטייסות –
מקצועות ,ממ"ס
מכונאי מטוסים  /חמ"מ.
חשמלאי מטוסים.
שעות ותנאי עבודה:
עבודה בימים א'-ה' .משמרות :יום
ולילה ,בנות  10-12שעות +
עבודה בימי שישי.

מס׳ משרה377 :

תפעול מערך הקבלה ,שליטה
ובקרה במכונות ,בבקרים ובמסועים.
מענה לתקלות בתהליך העבודה
איתור תקלות ותיקונן
אחזקה מונעת
רקע וניסיון טכני-הכרחי

מס׳ משרה226 :
דרוש/ה

עובדי ייצור

איסוף ,בקרה ואריזת מוצרים
אופי המשרה :עבודה במשמרות
מתאים גם לחיילים משוחררים
כעבודה מועדפת!

מס׳ משרה53 :

דרוש/ה

מחסנאי

דרוש/ה

טכנאי אחזקה

בעל רישיון מלגזה.
משרה מלאה כולל שעות נוספות.
ימי שישי -חובה!
ניסיון קודם כמחסנאי -יתרון
משמעותי.
יכולת עבודה פיזית .
ניידות – חובה!
שכר מתגמל כולל פרמיות  ,בונוסים
שנתיים ,תנאים סוציאליים טובים.

ניסיון של שנתיים לפחות באחזקת
מכונות  -יתרון משמעותי
תעודת חשמלאי  -יתרון משמעותי
רקע טכני מוכח  -חובה
הנדסאי/ת מכונות -יתרון
ידע בתחום המכניקה  -חובה
ידע בתחום הפנאומטיקה  -יתרון
ידע בקריאת שרטוטים  -יתרון
אנגלית ברמה טובה  -חובה
יכולת עבודה בצוות ומול ממשקים רבים
שליטה ביישומי מחשב
עבודה במשמרות עם נכונות לשעות
נוספות וקריאות בהתאם לצורך

מס׳ משרה380 :

מס׳ משרה244 :

דרוש/ה

דרוש/ה

ניהול משמרת בהתאם לנהלי
המפעל ,חלוקת עובדים
וסידורם בתחנות העבודה ,יכולת
הנעת והדרכת עובדים ,שמירה על
הנהלים.
נדרש ניסיון קודם בניהול משמרות
עבודה במשמרות כולל סופי שבוע.
תחילת עבודה :מידית

עבודה בימים א'-ה' ,במשמרת בוקר
.7:00-17:00
תחילת עבודה :מידית

אחראי משמרת

מס׳ משרה59 :
דרוש/ה

טכנאי תבניות

ביצוע עבודות אחזקה לתבניות.
החלפת מכלולים בתבניות מורכבות.
אופי המשרה :משרה מלאה 7:00-
 17:00כולל ימי שישי.
שעות נוספות לפי הצורך.
דרישות :נדרש ניסיון קודם!

מס׳ משרה255 :

חרט\כרסם

מס׳ משרה60 :
דרוש/ה

עוזר\ת לאחראי חומרי
גלם

אחראיות על הכנת תערובות חומר
גלם במכונות הזרקה.
אספקה רציפה של חומרי גלם
למכונות הזרקת פלסטיק.
עבודה מול תוכנית עבודה במחלקת תפ"י.
כפיפות לאחראי חומרי גלם.
דרישות :ידע בסיסי ביישומי מחשב.
ידע בניהול מחסן  -יתרון!
רישיון למלגזה  -יתרון!
הכשרה תינתן במקום
היקף משרה :משרה מלאה 7:00-
 17:00כולל ימי שישי.
שעות נוספות לפי הצורך

מס׳ משרה256 :

דרוש/ה

מכונאי אחזקה
טיפול שוטף במכונות ,איתור תקלות
ומענה
נדרש ידע וניסיון בפניאומטיקה
והידראוליקה
אופי המשרות :ימים א'-ה' בין
השעות 7:00-17:00
שעות נוספות וימי שישי בהתאם
לצורך.

מס׳ משרה57 :
דרוש/ה

מחסנאי טכני

תיאור התפקיד:
ניהול מלאי טכני עפ"י דרישה
תיעוד ועיתוד מלאי
עבודה מול ספקים בנושאי רכש
ומעקב אחר הזמנות רכש
ניסיון מעשי בתפקיד דומה.
שליטה מלאה בתוכנות ה –
.OFFICE
שליטה בשפה האנגלית
ניסיון מעשי בעבודה על תוכנת
 -SAPיתרון
ידע בקריאה והבנת
•
שרטוטים -יתרון
ימי ושעות עבודה:
משרה מלאה ,ימים א-ה  7:00עד
17:00
נכונות לעבודה בשעות נוספות
(דגש בקיץ ,מפעל עונתי)  +ימי
שישי עד .13:00
מגורים באזור בקרית שמונה ,הגעה
עצמאית כנגד קבלת תשלום החזר
נסיעות

מס׳ משרה390 :

דרוש/ה

מחסנאי

דרוש/ה

טכנאי/ת הזרקה

רישיון מלגזה בתוקף-חובה.
היקף משרה :א'-ה' 06:00-17:20
שישי (דינאמי) 06:00-11:20
נכונות לעבודה פיזית.

הנדסאי מכונות  /פלסטיקה  /חשמל
עדיפות לטכנאי בעל ניסיון של 5
שנים לפחות בתחום הפלסטיקה
ידע כמפעיל  /סט-אפיסט במכונות
הזרקה.
רקע טכני בתחום המכונות  /רובוטיקה
אנגלית ברמה טובה  -רצוי אנגלית
טכנית.
יושר אישי ומקצועי
יסודיות ,חריצות והתמדה
אופי המשרה :עבודה במשמרות
כולל סופ"ש.

מס׳ משרה286 :

מס׳ משרה279 :

דרוש/ה

דרוש/ה

מנהל/ת למחלקת
תבניות

מחסנאי שוקל

הגדרת תפקיד:
ניהול מערך הטיפול והתיקון של
תבניות הזרקה לפי סדר עדיפויות
ובהתאם לשיקולים טכניים
וקידום העבודה בתוך המחלקה.
דרישות התפקיד:
ניסיון של  5-10שנים בטיפול
ואחזקת תבניות להזרקת פלסטיק-
חובה!
יכולת תיקון תבניות מוכחת – חובה!
ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים
בתחום.
מגורים בקריית שמונה והסביבה -
יתרון
אופי המשרה:
משרה מלאה ,שעות נוספות וימי
שישי לפי הצורך

מס׳ משרה282 :

רישיון על מלגזה – חובה!
שקילה והכנת משלוחים לאספקה
ידע בסיסי ביישומי מחשב .
אופי משרה :עבודה במשמרות -
כולל סופ"ש.

מס׳ משרה334 :
דרוש/ה

מלגזן

דרוש/ה

טכנאי CMM

הבנה וקריאה של שרטוטים ,ידע
בטולרנסים – חובה!
ידע וניסיון בתכנות – יתרון
ניסיון בתעשייה – חובה!
הכרות עם תחום בקרת איכות-יתרון
משמעותי!
ראיה תלת ממדית – חובה!
יכולת עבודה עצמאית
סדר ודייקנות
שליטה ביישומי מחשב ,בעיקר
באקסל – חובה!
אופי המשרה :משרה מלאה כולל
שעות נוספות.

מס׳ משרה280 :
דרוש/ה

מלקט/ת
למחלקת לוגיסטיקה

דרישות התפקיד:
משרה מלאה  +שעות נוספות .
ימי שישי – בהתאם לפעילות.
רישיון מלגזה.
ניסיון בעבודה בגובה – יתרון.
נכונות לעבודה פיזית (הרמת
קרטונים) ,חריצות ,אחריות.
שליטה בעברית – חובה.
ניידות -חובה.

דרישות התפקיד:
רישיון מלגזה -חובה
ניסיון בעבודה כמחסנאי/ת בתעשייה
בסידור ,ארגון ,ספירה והעמסת
סחורה  -חובה.
ניסיון בעבודה בגובה -יתרון.
העבודה במשרה מלאה ללא
משמרות.
ניידות -חובה.

מס׳ משרה350 :

מס׳ משרה351 :

דרוש/ה

חשמלאי/ת אחזקה

דרוש/ה

מלגזן

דרוש/ה

עובדי ייצור

א'-ה' 7.30-

תכנון ובניית לוחות חשמל ופיקוד
חדשים.
טיפול בתקלות חשמל
טיפול בתקלות אחזקה כשנדרש
סיוע למחלקה.
רישיון חשמלאי -חובה .
ידע וניסיון בפיקוד ובקרה.
העבודה במשרה מלאה.
ניידות -חובה.

רישיון על מלגזה -חובה
ניסיון בעבודה עם מלגזה-חובה
ניסיון במפעל תעשייתי -יתרון
משמעותי
ניסיון בעבודה עם חומרי גלם
(ניפוק,ספירה וכ"ו)  -יתרון
יכולת עבודה בצוות
היכרות בסיסית בעבודה עם מחשב
נכונות לעבודה במשמרות ושעות
נוספות
היקף משרה:
עבודה בימים א'-ה',בשלוש משמרות
 +עבודה בימי שישי

ימי ושעות עבודה:
.16.30
ימי ו'.7.00-12.00 :
תנאים סוציאליים מלאים.

מס׳ משרה352 :

מס׳ משרה288 :

מס׳ משרה300 :

כלכלה
דרוש/ה

מנהל/ת חשבונות

דרוש/ה

דרוש/ה

מנהל/ת חשבונות

מנהל/ת חשבונות

ניסיון של שנתיים ומעלה כמנהל/ת
חשבונות.
ניסיון בעבודה בחברה תעשייתית –
יתרון.
ניסיון עבודה במערכת רב מטבעית
– יתרון.
היקף משרה :מלאה ,גמישות.
מנה"ח סוג  – 2חובה ,סוג  – 3יתרון.
ידע בתוכנת ( ERPלוגיסטי ופיננסי)
– חובה – SAP ,יתרון.
אנגלית ברמה טובה.
אקסל ברמה טובה.

היקף המשרה :מלאה
תעודת מנהל חשבונות סוג 2/3
הנה"ח
במערכות
שליטה
ממוחשבות.
שליטה טובה בתוכנות office,
.excelהכרות עם חשב AS400
ופריוריטי-יתרון .
ניסיון בחברה תעשייתית –יתרון
משמעותי.
יכולת עבודה עצמאית ,יכולת עבודה
בצוות ומתן שירות.
ראיה מערכתית ,התמודדות מול
הסכמים ופרויקטים.
תחילת עבודה :מיידית

בעלי ניסיון בתחום -יתרון.
תעודת הנהלת חשבונות סוג .1+2
שעות וימי העבודה:
א'-ה' .8.00-16.00

מס׳ משרה293 :

מס׳ משרה296 :

מס׳ משרה349 :

חברה וקהילה
דרוש/ה

דרוש/ה

דרוש/ה

מנהל/ת קהילה

מדריך/ה ראשי למועדון
"מעגלים"

מנהל\ת מינהל\ת רובע

דרישות התפקיד:
ניסיון בניהול קהילה קיבוצית.
השכלה רלוונטית והבנה בתחום
הכלכלי והחברתי.
יכולת הנעה והובלה של תהליכים
ואנשים
יכולת לבניית הסכמות רחבות
יכולות תקשורת ויחסי אנוש מעולים.
נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
היקף המשרה 4( 75% :ימים,
גמישות בהתאם למועמדים שיגיעו)

מס׳ משרה369 :

המועדון הינו מועדון חברתי לאנשים
בעלי צרכים מיוחדים  ,מתקיימים
בו חוגים ופעילויות פנאי לחברי
המועדון.
תיאור התפקיד:
בניית תכנית חודשים למועדון ,בניית
תוכניות אישיות לחברי המועדון,
הובלת המועדון הן של החניכים והן
של צוות המתנדבים ,ליווי חברי
המועדון בחוגים ובפעילויות.
כישורים נדרשים:
ניסיון בעבודה עם אנשים בעלי
צרכים מיוחדים.
יכולת עבודה בצוות.
היקף המשרה :חלקית.
 3פעמים בשבוע ,ב',ג',ד'בין השעות
14.00-19.00
מיקום המשרה :חצור הגלילית.

מס׳ משרה372 :

תיאור התפקיד:
אחריות כוללת על פיתוח קשרי
קהילה ותפיסה
קהילתית ברובע ,גיוס תושבים
פעילים והנעתם.
ניהול צוות רב מקצועי.
ניהול וליווי מערך פעילים ,סטודנטים
ומתנדבים.
רתימת כוחות וארגונים הפועלים
במרחב תוך ניהול
שותפויות.
הובלה בבניית תכנית עבודה שנתית
המבוססת
על צרכי השטח.
דרישות התפקיד:
עדיפות לבעלי תואר ראשון בתחומי
החינוך או מדעי
החברה.
יתרון לבעלי ניסיון מקצועי בעבודה
קהילתית.
זמינות ונכונות לעבודה גם בשעות
אחה"צ וערב -חובה.
עדיפות-לתושבי קריית שמונה.

מס׳ משרה193 :

חינוך
דרוש/ה

דרוש/ה

דרוש/ה

רכז/ת פרויקטים
ופעילות נוער
למרכז האקדמי לנוער

רכז/ת לפרויקט הכשרת
מגיבים ראשונים להגשת
עזרה ראשונה נפשית
במצבי דחק וחירום

סייעות/ים

השכלה פורמאלית :תואר שני
בתחום המדעים/טכנולוגי –
הכרחי.
ניסיון נדרש :הדרכה ,ריכוז פרויקט
חינוכי – הכרחי.
יכולת לעבוד בתנאי לחץ ,גמישות
בשעות עבודה ,נכונות
לעבודה בימי שישי.
שימושי מחשב :שליטה מלאה בכל
תוכנות אופיס.
ניסיון עבודה/פיתוח בסביבות למידה
ממוחשבות – יתרון.
היקף משרה50% :

מס׳ משרה328 :

השכלה פורמאלית :תואר ראשון –
הכרחי.
בוגר/ת עו"ס מסלול לחץ ,טראומה
וחוסן -יתרון
ניסיון אדמיניסטרטיבי קודם-הכרחי.
ניסיון בריכוז פרויקטים-יתרון.
דובר אנגלית ברמה גבוהה
שימושי מחשב :שליטה מלאה בכל
תוכנות אופיס –חובה.
היקף משרה. 70% :
ניידות ומוכנות לנסיעות מדי פעם
לפגישות ברחבי הארץ.
זמינות-מיידית

מס׳ משרה331 :

היקף משרה :מלאה.
ימי ושעות העבודה :א'-ו' 7.00-
16.00
(יום פנוי בשבוע).
ניידות -חובה.
רקע וניסיון בחינוך הגיל הרך-
הכרחי.
ניסיון קיבוצי -יתרון.
רצינות ,אחריות ואהבה לילדים.

מס׳ משרה309 :

טיפול
דרושות

מטפלים/ות

לעבודה משמעותית עם
אוכלוסייה סיעודית בבתי האבות
המתחדשים
גישה מכבדת וסבלנית
לאוכלוסייה מבוגרת
תודעת שירות גבוהה
יכולת עבודה בצוות
אחריות ומסירות
נכונות ללמידה והתפתחות -
הכשרה תינתן
ניידות – יתרון.
היקף משרה :מלאה /חלקית.
עבודה במשמרות.

מס׳ משרה316 :
גיל הרך

דרושות

מטפלות

גיל הרך

דרושים/ות

מטפל\ות לגיל הרך

ניסיון עבר -יתרון.
יכולת עבודה בצוות.
אתיקה מקצועית.
מסירות ,רצינות ואחריות.
ראש גדול.
תקשורת בין אישית גבוהה.
היקף המשרה.50%-100% :
מועד תחילת עבודה :מידית.

מס׳ משרה162 :
דרושות

מטפל/ת

היקף משרה :חלקית.
 תעודת מטפלת סוג  – 1+2יתרון.-שעות פעילות המעון.7.00-17.00 :

משרה מלאה
תעודת מטפלת סוג 2 / 1
נסיון בעבודה חינוכית

דרוש/ה

מטפל\ת

ניסיון בחינוך.
ניסיון בחינוך קיבוצי -יתרון.
ניידות -חובה.
היקף המשרה :משרה מלאה,
חמישה ימים בשבוע:
.7:30-16:00
תחילת עבודה :ספטמבר.
בעל\ת ראש גדול ויצרתי עם אהבה
ענקית לילדים ,יכולת עבודה בצוות.

מס׳ משרה160 :
דרוש/ה

מטפלים/ות בקשישים

סיוע בניהול משק הבית וטיפול
אישי.
משרה חלקית/מלאה.
שעות גמישות ,תנאים טובים.
ניידות וניסיון בתחום הסיעוד– יתרון.
תנאים סוציאליים מלאים.

מס׳ משרה10 :
דרוש/ה

מטפלים/ות בקשישים

סיוע בניהול משק הבית וטיפול
אישי.
משרה חלקית/מלאה.
שעות גמישות ,תנאים טובים.
ניידות וניסיון בתחום הסיעוד– יתרון.
תנאים סוציאליים מלאים.

מס׳ משרה368 :

מס׳ משרה306 :

מס׳ משרה367 :

ניהול
דרוש/ה

דרוש/ה

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי/ת

מנהל\ת

ניסיון אדמיניסטרטיבי קודם -הכרחי
יכולת התמודדות עם ריבוי משימות
ומתן מענה אדמיניסטרטיבי לגורמים
רבים.
תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש
מצוינים.
ניסיון בהנהלת חשבונות -יתרון.
אנגלית – טובה.
בוגרת תואר ראשון  -יתרון
שליטה מלאה ב . Office- -הכרת
תכנית פריוריטי – יתרון.
נכונות למשרה מלאה.

תיאור התפקיד:
בניית תכנית עבודה לפרויקט מחקר
שונים כולל הגדרת יעדים ,אבני דרך ,לו"ז
ותקציב.
עריכת דו"חות התקדמות ודו"חות ביצוע.
איתור והפעלת גורמי חוץ לצורכי קידום
הפרויקטים.
ממשקי עבודה עם מגדלים ,מערכי שיווק,
מדריכים ועוסקים בחקלאות.
שיתוף פעולה צמוד עם גורמים בתוך
המכון ומחוצה לו.
דרישות התפקיד:
היקף המשרה :משרה מלאה
תואר אקדמי בתחום חקלאות ואו /כלכלה.
תקשורת בין אישית מעולה ויכולת עבודה
בצוות.
ניסיון ניהולי בהפעלת צוותי עובדים.
יכולת התמודדות עם ריבוי ממשקים
פנימיים וחיצוניים:
עובדים ,מנהלים ,מחלקות מקבילות,
מומחי תוכן  -יתרון

דרוש/ה

מנהל\ת צוות

דרישות התפקיד:
היקף המשרה -מלאה.
יכולת הנעת עובדים  -הובלת
הנציגים לעמידה ביעדי האיכות
והשירות
יכולת עבודה תחת לחץ  -ביצוע
מספר משימות במקביל
ראייה מרחבית ועבודת צוות בשיתוף
כלל מנהלי המוקד
יחסי אנוש ואוריינטציה שירותית.
מוסר עבודה גבוה ,רצינות ואחריות
יוזמה ויצירתיות.
שעות וימי עבודה:
 3ימים בשבוע בוקר08:00-15:00 -
(בימי פתיחת מוקד הגעה ב)07:30-
יומיים בשבוע ערב14:40-22:00 -
שישי לסירוגין07:00-15:00 -
( ללא מוצ"ש )

יכולת מוכחת בהכנת תכניות עסקיות –
יתרון
ניסיון בממשקי עבודה עם גורמים
ממשלתיים  -יתרון

מס׳ משרה378 :

מס׳ משרה384 :

מס׳ משרה246 :

אדמיניסטרציה
דרוש/ה

דרוש/ה

דרוש/ה

עובד/ת כללי

יועץ/ת שרות

מזכיר/ה

קבלת לקוחות פרונטלית ,פתיחת כרטיס
עבודה והצעות מחיר.

תיאור התפקיד:
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות
פקידותיות הנוגעות לעבודת הרשות,
לפי הנחיות הממונה.
ניהול והקלדה של מסמכים ,ניהול
יומן ,טיפול בדואר ,מענה טלפוני
וקבלת קהל בתחומי העיסוק של
רשות החנייה ועוד.
דרישות התפקיד:
אישור סיום  12שנות לימוד ,לפחות.
יחסי אנוש מעולים ,אסרטיביות,
יכולת ארגון וסדר ,מקצועיות
ושירותיות גבוהה.
יכולת עבודה בצוות ,אחריות,
תקשורת בינאישית טובה ,יכולת
הנעת תהליכים.
שליטה מלאה ביישומי המחשב.
יכולת ביטוי טובה בכתב ובע"פ.
היקף המשרה 100% :משרה.
כניסה משוערת לתפקיד:
מרץ/אפריל .2018

דרישות התפקיד:
ידע בתחום ההשקיה,
ואינסטלציה -יתרון.
שעות וימי העבודה:
א'-ה'  ,7.30-16.30יום ו' 7.00-
 + 13.00נכונות לשעות נוספות
במידת הצורך.
בעל/ת רקע טכני שעסק/ה
במכירות -חובה!
בעל/ת אוריינטציה לתחום המכירות
בעיקר ,עם עבודת מחסנאות קלה.
רישיון נהיגה -חובה.
העבודה כוללת גם עבודה
אדמיניסטרטיבית וקופה ,סדר וארגון
הסניף ,שירות ומכירה ללקוחות
החברה ,עבודה פיזית.
גינון

תיאור התפקיד:

מעקב על רכבים במוסך וסטטוס תיקון.
להוות חוליה מקשרת בין צוות המשרד
לצוות המכונאים.
עדכון הלקוחות במהלך התיקון ובסיומו.
דרישות התפקיד:
היקף משרה :מלאה.
⏰ימים ושעות עבודה:
ימים א' – ה' בין השעות
16:00 - 07:45
יום ו' בין השעות .13:00 - 07:45
תודעת שרות גבוהה.
יכולת תפעול והנעה ,יחסי אנוש מצויינים,
סדר וארגון ,עדכון בזמן אמת והמון
סבלנות.
ניסיון בתחום שרות לקוחות פרונטלי –
יתרון.
יושרה ,אמינות ,יכולת עבודה בצוות,
שרותיות ,כושר ביטוי והתנהלות מול
לקוחות בכל תרחיש.
ידע בסיסי במחשב  -חובה.
ניידות  -יתרון.

מס׳ משרה383 :

מס׳ משרה389 :

(החלפה לחל"ד)

מס׳ משרה399 :

דרוש/ה

דרוש/ה

דרוש/ה

פקיד/ת מחלקת הזמנות פקידה טכנית למחלקת עובד/ת מחלקת הזמנות
מהות התפקיד:
דרישות התפקיד:
אחזקת תבניות
מתן שירות והצעות מחיר ,ללקוחות
מתן שירות והצעות מחיר ללקוחות

פוטנציאלים ע"י :מענה טלפוני,
מענה לפניות דרך האימייל
והממשקים החיצוניים.
ביצוע הזמנות לבודדים ,טיפול
בהזמנה עד הגעת האורח למלון.
העבודה במשמרות ,ימי שישי
לסירוגין,
הכרת תוכנת אופטימה מהווה יתרון.
ניסיון בתחום המכירות /מלונאות-

תיאור התפקיד:
ביצוע רכש טכני
אדמיניסטרציה כללית
קשר עם המחלקות השונות לתיאום
וניהול יומן העבודה מול מנהל
המחלקה
דרישות התפקיד:
שליטה טובה ביישומי מחשב בעיקר
באקסל.
הכרות עם פריוריטי – יתרון.
היקף משרה :מלאה ,א'-ה' 8:00-
 16:00עם נכונות לשעות נוספות
בהתאם לצורך

מס׳ משרה366 :

מס׳ משרה336 :

חובה

פוטנציאלים ע"י :מענה טלפוני,
מענה לפניות דרך האימייל
והממשקים החיצוניים.
דרישות התפקיד:
העבודה במשמרות (ימי שישי
לסירוגין).
הכרת תוכנית אופטימה -יתרון.
ניסיון בתחום המכירות /מלונאות-
חובה.
ביצוע הזמנות לבודדים ,טיפול
בהזמנות עד הגעת האורח למלון.

מס׳ משרה353 :
דרוש/ה

רכזת קשרי לקוחות

דרוש/ה

מזכיר/ת תפעול

דרישות התפקיד :
בעלי תואר אקדמי  -יתרון
ניסיון בשירות קהל .
ניסיון במתן שירותי משרד במזכירות.
ידע בהנהלת חשבונות- 1+2
הסמכה חובה וניסיון בפועל לפחות
שנה .
יתרון משמעותי לבעלי ניסיון קודם
במכללה.
יחסי אנוש ,תקשורת ותודעת שירות
גבוהה מאד.
מיקום המשרה :חצור הגלילית.
ימי ושעות העבודה:
14:00-21:00 \ 8:00-15:00
חמישה ימים בשבוע בין פעמיים
לשלוש משמרת ערב ושישי אחת
לחודש.

מס׳ משרה373 :

דרישות התפקיד:
שליטה בשפה הרוסית-יתרון
משמעותי.
ניסיון בתוכנות office
בעל/ת יכולת ביטוי גבוהה ,בעל פה
ובכתב.
ייצוגי/ת ,מוסר עבודה גבוה וקליטה
מהירה.
תחילת עבודה מידית.
משרה חלקית עד מלאה.

תיאור התפקיד:
טיפול בפניות ראשוניות של יזמים
ועסקים בסניף המעוף.
גבייה ודיווחים שוטפים למשרד
הכלכלה.
הנגשת מידע וביצוע פעולות שיווק
יזומות ללקוחות פוטנציאליים.
ייזום ,שיווק וארגון פעילויות הדרכה
יזומות בקצרין ורמת הגולן.
הפעלה וניהול פרויקטים כולל ניהול
לוגיסטי ואדמיניסטרטיבי.
דרישות התפקיד:
תואר ראשון מוכר בישראל
אוריינטציה שיווקית וניסיון בשיווק
במדיות חברתיות של שנתיים לפחות
שליטה באופיס ובישומי מחשב
כלליים
שעות עבודה גמישות
ניידות
היקף משרה :משרת אם.
מיקום המשרה :קצרין.

מס׳ משרה375 :

מס׳ משרה376 :

דרוש/ה

מזכיר/ה ראשי/ת
למשרד עו"ד

דרוש/ה

דרוש/ה

דרוש/ה

איש/אשת שטח לגיוס
ושימור לקוחות קשישים
בקהילה

מזכיר\ה אנושית
לעסקים (טלאופיס)

נציגי שירות
(מומחי קפה)

איתור ,גיוס והגדלת מאגר הלקוחות
יצירת קשרים עם גורמים בקהילה
עבודה מול צוותים רפואיים
יחסי ציבור ושיווק מול לקוחות
פוטנציאליים
דרישות התפקיד:
נכונות לעבודת שטח מאומצת
ניסיון בעבודה בחברת סיעוד -יתרון
יכולת שיווקית מוכחת
יחסי אנוש מעולים ,יוזמה ,שאפתנות
וחריצות
ניידות -חובה
משרה מלאה -א'-ה' 8.00-16.00 :

מס׳ משרה299 :
דרוש/ה

נציג/ת מכירות

למוקד טלמרקטינג דרוש/ה נציג/ת
מכירות.
ימי עבודה א'-ה' שעות08:45- :
.15:45
חריצות ,התמדה.
עבודה תחת לחץ.
ראש גדול ,אמינות.
יחסי אנוש ברמה גבוהה.

מס׳ משרה304 :

נכונות לעבודה במשמרות:
 2משמרות ערב 3 ,בוקר ,שישי
לסירוגין
תודעת שירות גבוהה.
יכולת וורבלית בשפה עברית ברמה
גבוה.
יכולת עבודה בסביבת ממוחשבת.
יכולת הסברה והכוונה.
משרת סטודנט ,יום חופש בשבוע
לבחירה.

תודעת שירות גבוהה.
יכולת וורבלית בשפה עברית ברמה
גבוה.
יכולת עבודה בסביבת ממוחשבת.
יכולת הסברה והכוונה.
אנגלית ברמה טובה.
נכונות לעבודה במשמרות:
 2משמרות ערב 3 ,בוקר,שישי
לסירוגין מוצ"ש לסירוגין.
משרת סטודנט יום חופש בשבוע
לבחירה.
ניתן להתגמש עם אימהות.

מס׳ משרה112 :

מס׳ משרה111 :

סטודנטים
דרוש/ה

עובדי ייצור-
משרת סטודנטים

נכונות לעבוד לפחות יומיים בשבוע
- 7:00-16:00עבודה שעות-
עברית -ברמת שפת אם -חובה
אנגלית – ברמה טובה -יתרון
הסעות מקרית שמונה.
מתאים לסטודנטים.
** תנאים טובים למתאימים **

מס׳ משרה263 :

דרושים:

קופאים/יות
ומפעילי תחנות

דרוש/ה

נציג מכירות
היקף משרה :מלאה 5 .ימים ושישי
לסירוגין
שעות מרכז שירות 08:00-18:00
בקרים
לשני
התחייבות
בשעות08:00-16:00:
שלושה ערבים  ,11:00-18:00שישי
לסירוגין
חריצות ,התמדה ,עבודה תחת לחץ
ראש גדול ,אמינות
חוסן מנטאלי :יכולת להתמודד עם
קשיי מכירה וחווית הצלחה בתחילת
הדרך
תחרותיות ובעלי נכונות לעמידה
ביעדים אגרסיביים
נכונות לעבודה מאומצת בשוק
תחרותי
נכונות לעבודה בשעות מאומצות
עקב פתיחת הסניף
יחסי אנוש ברמה גבוהה ,אחריות
אישית ,יושרה.

דרושים/ות

מוכרנים\יות

בעיקר עבור משמרות ערב-
.15.00-21.30/22.00
מינימום  3משמרות בשבוע.
שעות הפעילות:
15.00-21.30/22.00
9.00-15.00

מס׳ משרה249 :
דרושים:

פקיד/ת קבלה

משמרות בוקר/ערב  8-9 .שעות משמרת.
דוברי אנגלית -חובה!
שעות עבודה דינאמיות.
זמינות בימי שבת וחגים -חובה.
העבודה מתאימה גם למועמדים
שמעוניינים לעבוד רק בתקופות חגים
וסופ"שים

שעות עבודה
( 9:00-16:00דינאמי)

מס׳ משרה381 :

מס׳ משרה40 :

מס׳ משרה382 :

דרוש/ה

סטודנט/ית
למחלקת הנדסה

היקף משרה :חלקית.
סטודנט/ית שנה ג' בהנדסת מכונות
יכולת טכנית ברמה גבוהה -חובה
יוזמה ,סקרנות ,עצמאות
יכולת לעבודה בצוות
ידע במערכת  Work Solidברמה
טובה -חובה
עברית -ברמת שפת אם -חובה
אנגלית – ברמה טובה-חובה
זמינות ליומיים בשבוע-
קיימת גמישות בימי העבודה

מס׳ משרה388 :

דרושים:

מוכרנים\יות

משרה מלאה/חצי משרה
ניסיון במכירות ובקופה
גמישות בשעות
שעות פעילות העסק:
9.30-21.30

מס׳ משרה252 :

דרושים:

מלצרים\יות
למשמרת בוקר

לפחות  3בקרים:
11.00-17.00/18.00
ניסיון -חובה

מס׳ משרה253 :

כללי
דרושים/ות

דרושים/ות

דרושים/ות

מכונאי/ת אופנים
ואיש מכירות

מנהל/ת משק

מדריך/מאמן לחוג ג'ודו

התפקיד כולל:
תיקון ותפעול בעיות טכניות באופנים
הרכבת אופנים מכל הסוגים
מכירות ושירות לקוחות
טיפול בלקוחות בכל שלבי מעגל
הקשר
שיווק סדנת האופנים – ייזום
פרונטאלי וטלפוני ללקוחות
פוטנציאלים
סידור וארגון סדנת האופנים
משרה מלאה – כולל שישי ולעיתים
מוצ"ש
דרישות התפקיד:
ידע רחב בסוגי אופנים ותקלות
נפוצות.
יכולת טכנית.
תעודת מדריך/ה חדר כושר/רכיבה.
שירותיות ,מקצועיות ,אנרגיות
ואהבה למקצוע.
מוסר עבודה ,אחריות ורמה
בינאישית גבוהה
יכולת עמידה בלחצים ותפעול
תקלות.

מס׳ משרה385 :

ניהול מלאי.
ניסיון מלונאי כמנהל/ת משק -חובה.
אסרטיביות וכישורי ניהול.
יכולת סדר וארגון.
שליטה בשפה האנגלית והעברית
ברמה גבוהה -חובה.
נכונות לעבודה בשבתות וחגים.
עבודה בשעות לא שגרתיות.

מס׳ משרה387 :

דרושים/ות

קופאים/קופאיות
ושליחים/ות

בעל תעודת מדריך/מאמן.
ניסיון בעבודה עם ילדים.
יכולת הדרכה והובלת קבוצות.

מס׳ משרה370 :
דרושים/ות

מתאם/ת טיפולי ספא

העבודה במשמרות ,כולל סופי שבוע
וחג.
אנגלית -יתרון משמעותי
ידע קודם בתכנת אופטימה -יתרון

דרישות וכישורים:
שירותיות ,אדיבות ודייקנות.
לא נדרש ניסיון קודם.
בעליי יכולת עמידה בלחצים.
למשרת השליחים :דרוש רישיון
לקטנוע ( מינימום  125סמ"ק).

מס׳ משרה371 :

מס׳ משרה400 :

דרושים/ות

עובד מחלקה

עובד מחלקת ריהוט/פרזול.
ימי ושעות העבודה  :א'-ה'
8.30-15.30
ו'-8.30-14.30
ש' -מוצא"ש22.00-
עובד בעל תודעת שירות.
עבודה פיזית.
ניידות.

מס׳ משרה323 :
דרושים/ות

מנהל/ת ברים

דרישות התפקיד:
ניהול כל הברים הנמצאים בשטח
המלון.
ניסיון בתחום הבר.
יכולת ניהולית והנעת עובדים,
עבודה בשעות לא שגרתיות.
ניהול מלאי וכושר מנהיגות.
תנאים טובים למתאימים.

מס׳ משרה356 :

דרושים/ות

קוסמטיקאית לספא

העבודה כוללת סופי שבוע וחגים.
ניסיון בתחום -חובה.

מס׳ משרה354 :

דרושים/ות

בלבוי

למחלקת מלון דרוש/ה בלבוי לסופי
שבוע.
דרישות התפקיד:
העבודה במשמרות ,כולל שבתות
וחגים.
ידיעת השפה האנגלית ,אדם
שירותי ,ייצוגי ונעים הליכות.

מס׳ משרה357 :
דרושים/ות

ברמנים/יות

בעל/ת ניסיון בתחום השירות
תעודת ברמן -יתרון
העבודה במשמרות ,כוללת שבתות
וחגים.
לעבודה בסביבה מאתגרת ,דינאמית
ומשפחתית.

דרושים/ות

דרושים/ות

שוטפי כלים

שכר נאה מאוד למתקבלים
העבודה במשמרות ,כולל שבתות
וחגים
עבודה מאתגרת בסביבה משפחתית
ותומכת.
כולל הסעות לתושבי הסביבה.

מס׳ משרה355 :

דרושים/ות

סגן/ית שף

דרישות התפקיד:
משרה מלאה.
מוסר עבודה גבוה ,ראש גדול.
בעל ניסיון בתחום המטבח וניהול
עובדים ,השכלה רלוונטית.
העבודה במשמרות ,כולל שבתות
וחגים
שכר נאה למתאמים.

מס׳ משרה358 :

דרושים/ות

חדרן/ית משק בית

עבודה במשמרות ,כולל שבתות
וחגים.
כולל הסעות לתושבי הסביבה.

מלצרים/יות

בעל/ת ניסיון בתחום השירות,
העבודה במשמרות ,כוללת שבתות
וחגים,
לעבודה בסביבה מאתגרת ,דינאמית
ומשפחתית.

מס׳ משרה359 :

מס׳ משרה360 :

מס׳ משרה361 :

דרושים/ות

דרושים/ות

טבחים/יות

מטפל/ת לספא

בעל/ת ניסיון
עבודה במשמרות ,כולל שבתות
וחגים
עבודה מאתגרת בסביבה משפחתית
ותומכת.
כולל הסעות לתושבי הסביבה.

העבודה במשמרות ,כולל סופי שבוע
וחג.
ניסיון בתחום -חובה

מציל לעונת הרחצה

שכר נאה למתאימים +בונוס בסוף
העונה לעובדים את כל התקופה.

מס׳ משרה364 :

מס׳ משרה363 :
דרושים/ות
דרושים/ות

פדיקוריסט/ית לספא

העבודה כוללת סופי שבוע וחגים.
ניסיון בתחום -חובה

מס׳ משרה362 :

דרושים/ות

מס׳ משרה365 :

טבח/ית

עבודה במשמרות:
ימי ושעות העבודה :א'-ש'
8.30-16.00
16.00-00.00
בעל ניסיון בתחום המטבח ,ידע בהכנות
ניידות -חובה.
שליטה בשפה הרוסית -יתרון.

מס׳ משרה374 :

