לקידום סולידריות תעסוקתית אזורית

61.8.61

עדכון שבועי " -מעברים נגב צפוני"
"מעברים נגב צפוני" הינו מרכז תעסוקה קהילתי למגזר הכפרי ,המסייע בנושאי תעסוקה ופרנסה
לתושבי המועצות אזוריות  -שער הנגב ,בני שמעון ויואב בתחומים הבאים:
 ייעוץ וליווי תעסוקתי
 הכשרות ,קורסים וסדנאות
 ליווי יזמים ועסקים קטנים
 עבודה קהילתית מועצתית
דפי דרושים ומידע נוסף על "מעברים" ניתן לראות באתרי המועצות השותפות:

יואב  | www.yoav.org.ilשער הנגב  | www.sng.org.ilבני שמעון www.bns.org.il

להיכרות וקביעת פגישת ייעוץ תעסוקתי

לפניות בנושא משרות דף הדרושים

חדוה גבריאל -מנהלנית מעברים

יעל בריט פרידמן  -רכזת השתלבות בתעסוקה

m.misrad@sng.org.il

m.misrot@sng.org.il

טל'299-7222299 :

טל'299-7222292 :

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
יעל בריט פרידמן  -רכזת השתלבות בתעסוקה299-7222292 | | m.misrot@sng.org.il :

רשימת משרות עדכניות ליום 61.8.61
*המשרות המפורטות להלן מיועדות לנשים וגברים

משרות באזור מ.א .יואב
מס'

משרה

ארגון

66511

מתאם/ת תפ"י

למפעל קיבוצי

66531

קניין/ית רכש

למפעל קיבוצי

66536

חשב/ת שכר

למפעל כימיקלים
בא.ת .באר טוביה

66531

עובד/ת לניהול משרה
ובקרת איכות
משרה חלקית

66536

66588

איש /אשת תחזוקה
כללי/ת
מסגר/ית  /רתך/ית
משרה זמנית

לחברה בתחום
החשמל

לקיבוץ

למפעל קיבוצי

66633

מנהל/ת קו ייצור

למפעל תעשייתי
בתחום המזון

66631

מאבטח/ת

למפעל תעשייתי
בתחום המזון

66133

מנהל/ת מעבדה

למפעל קיבוצי

66131

חשמלאי/ת

למפעל קיבוצי

66561

אינטגרטורים/ות

לחברת הייטק

דרישות התפקיד
תואר בהנדסה תעשיה וניהול -חובה,
היכרות עם תוכנת "-"AS-400יתרון ,שליטה טובה באנגלית -חובה,
יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת ,יחסי אנוש טובים,
תודעת שירות גבוהה ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
בוגר/ת קורס לניהול רכש -חובה,
ניסיון עבודה בקניינות בכירה -חובה,
ניסיון עבודה במסחר בינלאומי -חובה,
שליטה טובה ב -"ERP" ,"MRP" ,"Excel" -יתרון,
שליטה טובה באנגלית -חובה ,יכולת עבודה עצמאית ובצוות,
תודעת שירות גבוהה ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תעודת חשבות שכר -חובה,
ניסיון עבודה של  3שנים לפחות בחשבות שכר -חובה,
שליטה טובה ביישומי ה Office -ובתוכנות שכר -חובה,
תודעת שירות גבוהה ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
היכרות /ניסיון עבודה עם תחום איכות הסביבה בנושא קרינה -יתרון
משמעותי ,שליטה טובה ביישומי ה -Office -חובה,
יכולת סדר וארגון ,יכולת למידה ,היקף משרה 3 :י"ע ,הגעה עצמית.
ידע והבנה בתחום התחזוקה ,ניסיון עבודה בתחום -חובה,
נכונות לעבודה פיזית ,יחסי אנוש טובים ,תודעת שירות גבוהה,
יכולת סדר וארגון ,יכולת עבודה בכפיפות למנהל,
נכונות לעבוד במשרה מלאה ל 3 -חודשים ולאחר מכן בחצי משרה,
הגעה עצמית.
תעודה מקצועית -חובה ,ניסיון עבודה בתחום -יתרון,
ידע בריתוך -חובה ,יחסי אנוש טובים 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.
השכלה גבוהה בתחום הניהול -חובה ,ניסיון בניהול אנשים -חובה,
ניסיון וידע במכניקה ,טכניקה ,הידראוליקה ופנאומטיקה -חובה,
ניסיון עבודה בתעשייה -חובה ,שליטה ביישומי ה -Office -חובה,
נכונות לעבוד במשמרות ,נכונות לעבוד בימי ו' ובמוצ"ש לפי הצורך,
יש הסעות מק .גת ,אשקלון ,אשדוד ושדרות!
בוגרי שירות צבאי במסלול קרבי -יתרון ,רישיון נהיגה -חובה,
נכונות לעבור קורס הכשרה ,נכונות לעבוד במשמרות כולל שבתות,
יש הסעות מק .גת ,אשקלון ,אשדוד ושדרות!
תואר בהנדסת חומרים /כימיה -חובה,
ניסיון בעבודת מעבדה והיכרות עם מכשירי מעבדה -חובה,
ניסיון בעבודה עם תקני בדיקות -חובה,
ניסיון בעבודה עם תקני בדיקות בתחום הפלסטיקה -יתרון,
היכרות עם תהליכי פלסטיקה -יתרון ,ניסיון ניהולי -חובה,
אנגלית מקצועית -חובה ,כושר ביטוי בכתב ובעל -פה,
יחסי אנוש טובים ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תעודת חשמלאי מוסמך -חובה ,ניסיון תעשייתי -יתרון משמעותי,
ניסיון עבודה במכשור ובקרה -חובה ,אנגלית טכנית ברמה טובה,
היקף משרה 5 :י"ע ,נכונות לעבוד במשמרות ,הגעה עצמית.
טכנאי/הנדסאי מכונות /מהנדס מכשור ובקרה /אלקטרוניקה/
מכטרוניקה -חובה ,ניסיון בעבודה על מערכות טכניות מורכבות,
ניסיון עבודה בתפקיד דומה בחברת הייטק /בחברה תעשייתית,
ידע בתחום מכניקה /מחשבים /חשמל -חובה,
שליטה טובה באנגלית -חובה ,היקף משרה 5 :י"ע,
נכונות לעבוד במשמרות ,נכונות לנסיעות לחו"ל ,הגעה עצמית.

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
יעל בריט פרידמן  -רכזת השתלבות בתעסוקה299-7222292 | | m.misrot@sng.org.il :

66531

רכז/ת תפעול הדרכה

לחברת הייטק

66636

מטפל/ת
לחינוך לגיל הרך

לקיבוץ

66113

מטפלים/ות
למערכת חינוך

לקיבוץ

66531

עובדי/ות ייצור

למפעל כימיקלים
בא.ת .באר טוביה

66133

מנהל/ת מעבדה

למפעל קיבוצי

66138

לבורנטים/יות
למעבדה

למפעל קיבוצי

13249

חשמלאי/ת

למפעל קיבוצי

תואר ראשון במדעי החברה /הרוח -יתרון,
שליטה טובה ביישומי ה ,Office -שליטה מעולה ב -Excel -חובה,
שליטה טובה באנגלית ,יכולת עבודה בריבוי משימות,
יחסי אנוש טובים ,תודעת שירות גבוהה 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.
אפשרי גם כמשרה חלקית!
השכלה רלוונטית -יתרון ,ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,
תקשורת טובה עם ילדים והורים ,נכונות לעבודה פיזית מסוימת,
אחריות ,אמינות ודיסקרטיות ,יחסי אנוש טובים ,
יכולת עבודה בצוות ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
השכלה בתחום -חובה ,ניסיון עבודה עם ילדים בגיל הרך -יתרון,
גישה טובה לילדים ,יחסי אנוש טובים ,יכולת עבודת צוות ,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
יכולת עבודה עצמאית ,נכונות לעבודה פיזית מאומצת,
היקף משרה 5 :י"ע ,נכונות לשעות נוספות לפי הצורך,
מתאים גם לחיילים/ות משוחררים/ות!
יש הסעות מאשקלון ,ק .גת וק .מלאכי!
תואר בהנדסת חומרים /כימיה -חובה,
ניסיון בעבודת מעבדה והיכרות עם מכשירי מעבדה -חובה,
ניסיון בעבודה עם תקני בדיקות -חובה ,ניסיון ניהולי -חובה,
ניסיון בעבודה עם תקני בדיקות בתחום הפלסטיקה -יתרון,
היכרות עם תהליכי פלסטיקה -יתרון ,אנגלית מקצועית -חובה,
כושר ביטוי בכתב ובע"פ ,יחסי אנוש טובים 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.
טכנאי/ת /הנדסאי/ת כימיה -חובה ,ניסיון עבודה כלבורנט/ית -יתרון,
ניסיון בבדיקות מיקרוסקופ-FTIR, CG, Spectrophotometry ,
יתרון ,הכרת מכשור ושיטות בדיקה מעבדתיים -חובה,
שליטה טובה ביישומי ה ,office -יחסי אנוש טובים,
היקף משרה 5 :י"ע ,נכונות לעבוד במשמרות ,הגעה עצמית.
תעודת חשמלאי מוסמך -חובה ,ניסיון תעשייתי -יתרון משמעותי,
ניסיון עבודה במכשור ובקרה -חובה ,אנגלית טכנית ברמה טובה,
היקף משרה 5 :י"ע ,נכונות לעבוד במשמרות ,הגעה עצמית.

משרות באזור מ.א .בני שמעון
מס'

משרה

ארגון

66533

מוקדנים/ות

למ.א .בני שמעון

66536

מטפלים/ות
למערכת חינוך

לקיבוץ

66533

מדריך/ה
לחברת הילדים

לקיבוץ

 6/1משרה

66535

עובדי/ות גינון

לחברה לגינון

דרישות התפקיד
 92שנות לימוד -חובה ,שליטה טובה באנגלית -חובה,
יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת -חובה ,יכולת עבודה במצבי לחץ,
תודעת שירות גבוהה ,נכונות לעבודה במשמרות,
נכונות לעבודה בסופי שבוע ובחופשות ,הגעה עצמית.
הגשת מועמדות עד ה ,18.8.61 -מצ"ב דרישות מפורטות.
ניתן לשלוח קו"ח ישירות לדוא"לmokedbns@bns.org.il :
הכשרה מקצועית -חובה ,ניסיון עבודה בתחום -יתרון,
ניסיון קיבוצי -יתרון ,גישה טובה לילדים ,יחסי אנוש טובים,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון בהדרכה -יתרון ,ניסיון קיבוצי -יתרון ,יחסי אנוש טובים,
גישה טובה לילדים ,נכונות לעבוד בשעות אחר הצהריים,
נכונות לעבוד במשרה מלאה בחופשים ,הגעה עצמית.
ניסיון בעבודות גינון ופיתוח -יתרון ,נכונות לעבודה פיזית מאומצת,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
יעל בריט פרידמן  -רכזת השתלבות בתעסוקה299-7222292 | | m.misrot@sng.org.il :

66361

חשב/ת שכר בכיר/ה
ומנהל/ת חשבונות

למפעל תעשייתי

תעודת חשבות שכר בכירה -חובה ,תעודת הנהח"ש סוג  -2חובה,
תעודת הנהח"ש סוג  -3יתרון,
ניסיון עבודה של  3שנים לפחות בחשבות שכר בחברה -חובה,
ניסיון עבודה של  3שנים לפחות בהנהח"ש -חובה,
היכרות עם מערכות "עוקץ" ו"אדם" -יתרון ,יכולת עבודה בצוות,
נכונות לעבודה מאומצת ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

משרות באזור מ.א .שער הנגב
מס'

משרה

ארגון

66531

עובד/ת מינהל
זכאות ותקציבאות

למחלקה לשירותים
חברתיים במועצה
אזורית

משרה זמנית

66533

מנהלן/ית במחלקת
תכנון והנדסה

למ.א .שער הנגב

משרה זמנית

66535

מנהל/ת חשבונות
ראשי/ת

לחברה תעשייתית

66531

מנהל/ת אבטחת
איכות

למפעל בתחום
הפלסטיק

66533

מפעיל/ת מכונה

למפעל בתחום
הפלסטיק

66538

חונך/ת
משרה חלקית

לבי"ס

66531

עובד/ת למטע

לקיבוץ

66551

טכנאי/ת מחשבים

למוסד אקדמי

61365

עובד/ת למערכת
הגיל הרך

לקיבוץ

דרישות התפקיד
תואר ראשון -חובה ,ניסיון בהנהלת חשבונות -יתרון,
ניסיון וידע בניהול תקציב ובניהול אדמיניסטרטיבי שוטף -חובה,
ניסיון וידע בתחום מנהל וזכאות -יתרון,
ניסיון ברישום ,דיווח ומעקב ביצוע תשלומים וגבייה -חובה,
שליטה בקריאת סעיפי תקציב והבנה בתזרים -חובה,
שליטה מלאה ביישומי ה -Office -חובה ,תודעת שירות גבוהה,
יכולת עבודה בצוות ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית ,מיידי!
תואר ראשון /הנדסאי -חובה ,השכלה בתחום תעשיה וניהול -יתרון,
שליטה ביישומי ה -Office -חובה ,שליטה מעולה ב -Excel -חובה,
שליטה בתוכנת  -GISיתרון ,אנגלית ברמה טובה,
יכולת ביטוי בכתב ,היקף משרה 5 :י"ע ,מיידי!
תעודת הנהלת חשבונות סוג  /3חשבונאי מדופלם -חובה,
ניסיון עבודה של  5שנים לפחות בחברות תעשייתיות -חובה,
ניסיון עבודה של שנתיים לפחות כממונה על צוות הנהח"ש -חובה,
ניסיון עבודה בהנהח"ש בחברה ציבורית -יתרון,
שליטה טובה ב -Excel -חובה ,שליטה טובה באנגלית -חובה,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
בוגר/ת קורס מנהלי אבטחת איכות מוסמך/ת -חובה,
ניסיון עבודה במפעל פלסטיק -יתרון ,שליטה טובה באנגלית -חובה,
שליטה בשפות נוספות -יתרון ,סדר ,דיוק ,ארגון ,יחסי אנוש טובים,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום -חובה ,שליטה טובה באנגלית -חובה,
נכונות לעבוד במשמרות ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
גישה טובה לילדים ,יכולת הכלה ,סבלנות ,יחסי אנוש טובים,
היקף משרה 33 :ש"ש ,הגעה עצמית ,מתאים גם לסטודנטים/יות!
רישיון לטרקטור -חובה ,רישיון למלגזה -יתרון,
רקע חקלאי קיבוצי /מושבי -יתרון ,יכולת עבודה בצוות,
יחסי אנוש טובים ,נכונות לעבודה פיזית מאומצת,
נכונות לעבודה לטווח ארוך ,היקף משרה 6 :י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחזוקת מחשבים בסביבת רשת ארגונית עם 5
מחשבים לפחות -חובה ,ניסיון בתפעול תקלות חומרה ,רשת,
מערכת הפעלה ותוכנות נפוצות -חובה,
יכולת דיאגנוסטיקה של תקלות באמצעות תחקור ובידוד משתנים,
ידע בכלים בסביבת  ,Office :Windowsאינטרנט ודפדפנים נפוצים,
שליטה טובה באנגלית ,תודעת שירות גבוהה ,יחסי אנוש טובים,
יכולת עבודה בתנאי לחץ 5 ,י"ע ,ימי ו' -אחת ל 5 -שבועות,
הגעה עצמית ,אפשרי כחצי משרה ,מיידי!
השכלה רלוונטית -יתרון ,ניסיון בעבודה עם ילדים בגיל הרך -יתרון,
ניסיון קיבוצי -יתרון ,יכולת עבודה פיזית ,נכונות להשתתף
בהשתלמויות ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
יעל בריט פרידמן  -רכזת השתלבות בתעסוקה299-7222292 | | m.misrot@sng.org.il :

66556

מחסנאי/ת משלוחים

למפעל לייצור
כלי בית

66318

עוזר/ת מנכ"ל

לחברת שיווק חקלאי

66511

נציג/ת שיווק
ומכירות

לחברה
בתחום התיירות

משרה חלקית

61183

נציג/ת טלמרקטינג

לחברה לייבוא
ושיווק מוצרים
פארא-רפואיים

ניסיון עבודה בניהול מחסנים בתעשיה -חובה,
שליטה ביישומי ה -Office-חובה ,שליטה בתוכנת חשבשבת -חובה,
יכולת ניהול צוות ,יכולת עבודה בתנאי לחץ ובשינויים,
יחסי אנוש טובים ,היקף משרה 5 :י"ע ,נכונות לשעות נוספות
ולעבודה בשעות לא שגרתיות בהתאם לצורך ,הגעה עצמית.
תואר הנדסאי /מהנדס תעשיה וניהול /כלכלה /מנהל עסקים -יתרון,
ניסיון עבודה של שנתיים לפחות בתחום -חובה,
ניסיון אדמיניסטרטיבי -חובה ,ניסיון עבודה בניהול כספי -חובה,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה במכירות -חובה ,ניסיון אדמיניסטרטיבי -יתרון,
שליטה טובה באנגלית -יתרון ,כושר ביטוי ושכנוע,
יכולת ארגון ותכנון ,יכולת עבודה בלחץ ,יכולת הנעת תהליכים,
יכולת עבודה בצוות ,יחסי אנוש טובים ,תודעת שירות גבוהה,
נכונות להתחייב לשנת עבודה ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,ידע וניסיון בשימוש במחשב -חובה,
יחסי אנוש טובים ,תקשורת בין-אישית טובה ,יכולת עבודה עצמאית,
היקף משרה 5 :י"ע 6 ,שעות ביום ,הגעה עצמית.

משרות באזור הדרום ,המרכז והצפון
מס'

משרה

ארגון

66583

מנהל/ת
משאבי אנוש

לחברת הייטק
בא.ת .עומר

66585

עוזר/ת פרויקטים

למרכז העוסק
בתחום הגירה
בינלאומית

66581

חשמלאי/ת

לקיבוץ

66551

מנהל/ת משאבי
אנוש

לבית מלון

66556

66553

66555

רכז/ת הכשרה וליווי
 6/1משרה

רכז/ת
משרה זמנית לחצי שנה
 6/1משרה

טכנאי/ת
אלקטרוניקה

לתכנית חינוכית

לתוכנית הכשרה
מקצועית
לחברה
טכנולוגיה בתחום
ולוגיסטיקה

דרישות התפקיד
תואר במדעי החברה /התנהגות -חובה ,תואר שני -יתרון,
ניסיון עבודה של  4שנים לפחות במשאבי אנוש בחברת הייטק,
ניסיון עבודה בחברה גלובלית -יתרון,
ניסיון עבודה מול דרג מנהלים -יתרון 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.
תואר ראשון -חובה ,ניסיון עבודה ביישום פרויקטים -חובה,
שליטה מעולה באנגלית -חובה ,יכולת עבודה בלחץ,
יכולת עבודה בצוות 5 ,י"ע ,נכונות לשעות עבודה גמישות,
הגעה עצמית.
תעודת חשמלאי מוסמך -חובה ,ניסיון עבודה בתחום -חובה,
ניסיון קיבוצי -יתרון ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון בניהול גיוס ומשאבי אנוש בתחום המלונאות -חובה,
ידע וניסיון בדיני עבודה ,יחסי עבודה ,חשבות שכר ורווחה -חובה,
נכונות לעבוד שעות נוספות ,נכונות לעבוד בסופי שבוע,
הגעה עצמית.
תואר ראשון -חובה ,תעודת הוראה -חובה,
ניסיון בהוראה /חינוך בתיכון /חט"ב -חובה,
ניסיון בהנחיית קבוצות -חובה,
ניסיון בהכשרת מורים וליווי מקצועי -יתרון,
נכונות לנסיעות לירושלים אחת לשבוע ,הגעה עצמית.
תואר במדעי החברה /עבודה סוציאלית -חובה,
ניסיון בהנחיית קבוצות -יתרון ,רקע בעבודה עם נוער בסיכון,
ניסיון בעבודה קהילתית ובליווי תוכניות תעסוקה -יתרון,
נכונות להשתתף בהדרכות והכשרות,
נכונות לעבוד גם בשעות אחר הצהריים ,הגעה עצמית ,מיידי!
בגרות מלאה -חובה ,טכנאי/ת קשר -יתרון ,בוגרי חיל קשר -יתרון,
יכולת עבודה בצוות ,נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות,
הגעה עצמית.

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
יעל בריט פרידמן  -רכזת השתלבות בתעסוקה299-7222292 | | m.misrot@sng.org.il :

תומך/ת מוקד
יישומים
()Help Desk

למפעל מזון
באזור פתח תקוה

ניסיון עבודה בתמיכה טלפונית -חובה ,ניסיון בהדרכה -חובה,
ניסיון עבודה בתוכנת  -SAPחובה,
שליטה טובה ביישומי ה ,Office -יכולת ביטוי טובה בכתב ובע"פ,
נכונות לעבודה מאומצת ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

66558

כלכלן/ית

למפעל מזון
באזור ראשון לציון

תואר בכלכלה /מנהל עסקים -חובה ,תואר שני -יתרון,
ניסיון עבודה של  3שנים לפחות בתחום ,שליטה מעולה ב,Excel -
יחסי אנוש טובים ,נכונות לעבודה מאומצת 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.

61861

נציגי/ות
שירות לקוחות

לחברת תקשורת

נסיון במכירות -יתרון ,תודעת שירות גבוהה ,כושר שכנוע,
יכולת עבודה בסביבה דינמית ,נכונות לעבוד במשמרות,
ניתן לעבודה במשרה מלאה /חלקית ,הגעה עצמית.
מתאים גם לסטודנטים/יות!

66551

משרות רילוקיישן
מס'

משרה

ארגון

66518

אגרונום/ית

לארגון בתחום
החלקאות

דרישות התפקיד
השכלה רלוונטית בתחום החקלאות -חובה,
ניסיון עבודה בגידולי שדה -חובה ,ניסיון ניהולי -חובה,
ניסיון עבודה בחו"ל -יתרון ,שליטה טובה באנגלית -חובה,
יכולת שיווקית -יתרון משמעותי ,תודעת שירות גבוהה,
נכונות לרילוקיישן לאפריקה -חובה.

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
יעל בריט פרידמן  -רכזת השתלבות בתעסוקה299-7222292 | | m.misrot@sng.org.il :

משרות בתחום הייטק
משרה

בודק תוכנה – QA
לקבוצת מר מערכות
אבטחה ותקשורת בע"מ

מוביל פיתוח מערכות Win
לחברת מר מערכות
אבטחה ותקשורת בע"מ

תכניתן GIS
לחברת מר מערכות
אבטחה ותקשורת בע"מ

תוכניתן דוט  -נט בכיר
לחברת אתנה

מוביל פיתוח מערכות Win
לחברת מר מערכות
אבטחה ותקשורת בע"מ

דרישות התפקיד
לפחות  3שנות ניסיון בבדיקות  QAידני ואוטומטי בבדיקות תוכנה  – #Cחובה.
ניסיון בכתיבת מסמכי בדיקות  – STD, STR, STP :חובה.
הכרות עם  WEB APPLICATIONS WEB SERVICES , soapו בדיקות .UI
רקע בתכנות  #Cובשפות סקריפטים – יתרון משמעותי
ניסיון בעבודה מול  – SharePoint/CRM/FAT/Active Directory/Exchangeיתרון
משמעותי ,ידע וניסיון עם  – SQLיתרון ,ידע בנושא  – Performance Testingיתרון.
מיקום העבודה בנחל עוז.
לשליחת קורות חיים jobs@mer.co.il :ו raul@athenaiss.com
הגדרת התפקיד – פיתוח והובלה של מודולים מורכבים במערכות  ,Winמוקד ידע טכנולוגי
הנותן מענה טכני ומנחה תכניתנים ,כתיבת  ,Detailed Designביצוע סקרי קוד ,יעבוד מול
ובהנחיית מנהל הפיתוח ,דרישות חובה :ניסיון של מעל  5שנים בפיתוח ב  ,C#ניסיון של
שנתיים לפחות כראש צוות ,ניסיון של שנתיים בפיתוח מערכות  ,WPFניסיון ב,Design-
ארכיטקטורה ,ניסיון ב  ,WCFידע מקיף בפיתוח מערכות  ,Object Orientedניסיון בפיתוח
מערכות  ,Client-Serverדרישות נוספות :תואר ראשון במדעי המחשב – יתרון ,ידע וניסיון
בעבודה מול מערכות  – GISיתרון.
מיקום העבודה בנחל עוז.
לשליחת קורות חייםjobs@mer.co.il :
הגדרת תפקיד – עיצוב מודול ה  GISבכל המערכות כולל עיצוב מבני הנתונים ,פיתוח
דרישות
אפליקציות  ,GISעבודה מול יצרני מוצרי  ,GISעבודה כחלק מצוות הפיתוח.
חובה :ניסיון של  3שנים בעבודה עם כלים של  ,)ARCOBJ/ARCMAP( ESRIיכולת פיתוח
רכיבי  GISדינאמיים ,ניסיון של מעל  3שנים בפיתוח ב  ,C#ידע מקיף בפיתוח מערכות
 ,Object Orientedניסיון בעבודה מול בסיסי נתונים גאוגרפיים  . SDE -דרישות נוספות:
תואר ראשון במדעי המחשב (מוכנים לשקול גם חריגים ברמה גבוהה) ,ניסיון ב ArcGIS
 – Runtimeיתרון ,עבודה בתלת מימד – יתרון ,ידע בכלי  GISנוספים – יתרון.
מיקום העבודה בחולון.
לשליחת קורות חייםjobs@mer.co.il :
הגדרת התפקיד – פיתוח והובלה של מערכות  ,Client-Serverמוקד ידע טכנולוגי  ,הנותן
מענה טכני ומנחה תכניתנים ,כתיבת  ,Detailed Designביצוע סקרי קוד ,יעבוד מול
ובהנחיית מנהל הפיתוח .דרישות חובה :ניסיון של מעל  5שנים בפיתוח ב  ,C#ניסיון של
שנתיים לפחות כראש צוות ,ניסיון ב ,Design-ארכיטקטורה ,עבודה בסביבות Multi-
 ,Threadingניסיון ב  ,WCFידע מקיף בפיתוח מערכות  ,Object Orientedניסיון בעבודה
מול  ,MS SQLניסיון בפיתוח מערכות  ,Client-Serverדרישות נוספות :תואר ראשון במדעי
המחשב – יתרון ,ידע ב  – WPFיתרון.
מיקום העבודה בחולון.
לשליחת קורות חייםjobs@mer.co.il :
הגדרת התפקיד – פיתוח והובלה של מודולים מורכבים במערכות  ,Winמוקד ידע טכנולוגי ,
הנותן מענה טכני ומנחה תכניתנים ,כתיבת  ,Detailed Designביצוע סקרי קוד ,יעבוד מול
ובהנחיית מנהל הפיתוח ,דרישות חובה :ניסיון של מעל  5שנים בפיתוח ב  ,C#ניסיון של
שנתיים לפחות כראש צוות ,ניסיון של שנתיים בפיתוח מערכות  ,WPFניסיון ב,Design-
ארכיטקטורה ,ניסיון ב  ,WCFידע מקיף בפיתוח מערכות  ,Object Orientedניסיון בפיתוח
מערכות  ,Client-Serverדרישות נוספות :תואר ראשון במדעי המחשב – יתרון ,ידע וניסיון
בעבודה מול מערכות  – GISיתרון.
מיקום העבודה בחולון.
לשליחת קורות חייםjobs@mer.co.il :

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
יעל בריט פרידמן  -רכזת השתלבות בתעסוקה299-7222292 | | m.misrot@sng.org.il :

Create/upgrade environments of all types, Prepare Installation DocumentsDevelopment center to Production, Support delivery activities- ST and DEV,
Problems / defect solution,Help-desk calls, Consulting on Environment
Architecture, Environment operational, connectivity, performance, IT
(Networking, System Unix), MiddleWare (WebLogic, WebSphere),
Implementation of core HF, PB, SP, Support Infra tools for Development, ST
and Infra groups: HF tool, Boot manager, Self-refresh tool (Genesis), Dynamic
environment page (EnSight), Validation tools (Scout, ATEC), Create UT
environments, Create/upgrade SST environments (ICM),

Infra SME
לחברת אמדוקס

.מיקום העבודה בשדרות
:לשליחת קורות חיים
https://performancemanager5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
?jobId=4552&company=amdocs&username

The position includes taking part in in the full life cycle of the development:
Design, development, testing and implementation. The role includes work on
change requests for existing systems. Technical Skills: Bachelor’s degree in
Computer Science or similar. Knowledge in Java, Flex. 1-2 years experience –
an advantage. Residence in the Sderot area is a MUST! Behavioral
Competencies: · Team player, yet assertive. · Ability to multi-task · Fast earner
· Very good interpersonal and communication skills · Very good analytical
skills · Ability to work and learn independently .
.מיקום העבודה בשדרות
:לשליחת קורות חיים
https://performancemanager5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
?jobId=4949&company=amdocs&username
The service desk is looking for computer science / engineering graduates to
work as first level support in full time position. The role includes support
customers at remote site by phone, Synchronization is required between
parties and customer orientation. Requirements: Experience working on
computer and office applications. Experience in VPN, Wi-Fi and LAN
connectivity support. Experience in Active directory and NT support.
Experience in Exchange support. Experience providing telephony support for
customers. English- high level (read/write/speak).
.מיקום העבודה בשדרות
:לשליחת קורות חיים
https://performancemanager5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
?jobId=4138&company=amdocs&username

Java Developer
לחברת אמדוקס

HD FLS specialist
לחברת אמדוקס

:לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה
299-7222292 | | m.misrot@sng.org.il : רכזת השתלבות בתעסוקה- יעל בריט פרידמן

למוקד פניות במועצה אזורית בני שמעון דרושים:
מוקדנים/יות
הגדרת תפקיד:
ברגיעה:
א .מתן מענה ראשוני לפניות תושבים בתחום הביטחוני והמוניציפאלי בין בטיפול בפניה באופן אישי או
בהפנייתה לגורם האמון על התחום על פי אמנת שירות.
ב .תיעוד הפניות במערכת " "601ממוחשבת.
ג .מתן מענה להפעלת לחצני מצוקה במוסדות חינוך ,בשערי ישובים ובמערכות אזעקה במתקני הרשות.
ד .ביצוע סיורים וירטואליים באמצעות מצלמות וידאו באתרים ובתדירות שהוגדרו.
בחירום:
א .המשך כל הפעולות שהוגדרו בשגרה.
ב .העברת הודעות לציבור על פי הנחיית מכלול מידע.
ג .האזנה לרשתות המשטרה ולכוחות ההצלה והסתייעות במידת הצורך.
ד .העברת התראות לרב"שים ולצח"י בישובים.
ה .שיתוף פעולה עם יחידת הקישור לרשות של פיקוד העורף.
ו .עידכון שוטף של מרכז ההפעלה המועצתי.
דרישות תפקיד:
א .רגוע/ה ואדיב/ה בעל/ת גישה מוכוונת לקוח.
ב .סיים/מה שירות צבאי או לאומי מלא.
ג .בוגר/ת י"ב כיתות לפחות.
ד .מסוגל/ת לתפקד היטב במצבי לחץ.
ה .מתמצא/ת היטב בעבודה בסביבות מחשב.
ו .אנגלית ברמה טובה.
ז .ללא רישום פלילי.
ח .מעבר תחקיר ביטחוני במג"ב (יבוצע לאחר מיון ראשוני).
העבודה בימי חול מתבצעת בעיקר במשמרות ערב ולילה.
בסופי שבוע וחופשות גם משמונה בבוקר עד ארבע אחה"צ.

קורות חיים ניתן לשלוח עד לתאריך 22.2.2.82
לפרטים נוספים והגשת מעומדות.2-1181199 mokedbns@bns.org.il :
או לידי יעל בריט פרידמןm.misrot@sng.org.il :

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
יעל בריט פרידמן  -רכזת השתלבות בתעסוקה299-7222292 | | m.misrot@sng.org.il :

