לקידום סולידריות תעסוקתית אזורית

12.1.21

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 :

מועדון נגב עסקים -

אנשים משווקים אנשים

מפגשי שיווק ו Networking -ליזמים ובעלי עסקים קטנים בדרום
המפגש הקרוב יתקיים ביום א' ,ה,12.1.21 -
בין השעות 2::2-92::2
במועדון לחבר בקבוץ בארי
לפרטים נוספים :ענת חן 251-2212221 -

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

רשימת משרות עדכניות ליום 12.1.21
*המשרות המפורטות להלן מיועדות לנשים וגברים

משרות באזור מ.א .יואב
מס'

משרה

ארגון

22222

מנהל/ת אחזקת
חשמל מתח גבוה

לתחנת כח

22221

מנהל/ת אחזקת
מערכות מכניות

לתחנת כח

22225

טכנאי/ת מערכות
בקרה

לתחנת כח

22221

כלכלן/ית בכיר/ה

לפרויקט תעשייתי

22222

מנהל/ת אגף תפעול

למפעל

22221

מנהל/ת עבודה

לפרויקט בנייה
תעשייתי

22221

טכנאי/ת אבטחת
ובקרת איכות

לפרויקט בנייה
תעשייתי

22112

נציגי/ות מכירות
טלפוניות

למפעל מזון

21151

טכנאי/ת בכיר/ה

לארגון חדשני
בתחום הרכבים

22111

רכז/ת

לפנימייה

22112

מדריכים/ות

לפנימייה

22111

מדריכי/ות לילה

לפנימייה

22111

מדריכי/ות נוער

למתנ"ס

 2/1משרה

דרישות התפקיד
תואר בהנדסת חשמל -חובה ,רישיון חשמלאי מהנדס -חובה,
ניסיון של  91שנה לפחות באחזקת מערכות מתח גבוה תעשייתיות,
ניסיון עבודה בתחנות כח -יתרון ,ניסיון בניהול צוות אחזקה -חובה,
ידע והכרת מערכות מכשור ובקרה -חובה ,אנגלית ברמה גבוהה,
נכונות לעבודה מאומצת ,היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר בהנדסת מכונות -חובה ,ניסיון עבודה בתחנת כח -יתרון,
ניסיון של  91שנה לפחות באחזקת מערכות מכניות תעשייתיות,
ניסיון עבודה בניהול צוות אחזקה -חובה,
ידע והכרת מערכות מכשור ובקרה -חובה ,אנגלית ברמה גבוהה,
נכונות לעבודה מאומצת ,היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר בהנדסת /הנדסאות אלקטרוניקה -חובה,
ניסיון של  92שנים לפחות באחזקת מערכות בקרה -חובה,
ידע מוכח במערכות  ,DCSתקשורת מחשבים ,מערכות  ,ITבקרים
ומערכות מבוססות מיקרופרוססורים -חובה,
ידע מוכח במכשור תעשייתי -חובה ,אנגלית ברמה גבוהה,
נכונות לעבודה מאומצת ,היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר בתחום פיננסי /הנדסת תעשייה וניהול -חובה,
ניסיון עבודה ככלכלן/ית בתחום הפרויקטים -חובה,
אנגלית ברמה גבוהה -חובה ,היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר בתחום ההנדסה -חובה,
ניסיון עבודה בניהול תפעול בתעשייה -חובה,
ניסיון עבודה בתחום הפלסטיק -יתרון 1 ,י"ע ,הגעה עצמית.
תעודת מנהל/ת עבודה של משרד התמ"ת -חובה,
ניסיון עבודה כמנהל/ת עבודה -חובה ,ניסיון בניהול קבלני משנה,
אנגלית ברמה גבוהה ,נכונות לשעות נוספות מרובות,
נכונות להשתלב בעבודה לטווח ארוך.
השכלה בתחום המכונות /חשמל /אזרחי -חובה,
ניסיון עבודה בתחום האיכות בתעשייה /פרויקטים -חובה,
אנגלית ברמה גבוהה -חובה ,היקף משרה 1 :י"ע.
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת,
יכולת מכירתית ,יכולת עבודה בצוות ,תודעת שירות גבוהה,
יחסי אנוש טובים ,היקף משרה 6 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר הנדסאי /טכנאי מכונות /מכטרוניקה /מכשור ובקרה /חשמל,
רישיון חשמלאי מוסמך -יתרון משמעותי ,רישיון נהיגה -חובה,
ניסיון של  1שנים לפחות בביצוע אחזקת שבר ומונעת למערכות
אלקטרומכניות מולטידיסציפלינריות -חובה,
ניסיון בהפעלה ופיקוח של קבלני משנה -חובה,
הבנה בסיסית בבקרה ובעבודה עם מכונות ,אנגלית טכנית טובה,
נכונות לעבוד בשעות לא שיגרתיות ,כולל כוננויות בשבתות וחגים.
ניסיון בעבודה טיפולית חינוכית טיפולית עם נערות -יתרון,
ניסיון ניהולי -חובה ,גישה טובה לנערות ,אמפתיה,
נכונות לעבוד בשעות אחה"צ והערב ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה חינוכי -יתרון ,יכולת הקשבה ,אמפתיה והצבת גבולות,
נכונות לעבוד במשמרות אחה"צ ,לילות וסופי שבוע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה חינוכי -יתרון ,יכולת הקשבה ,אמפתיה והצבת גבולות,
נכונות לעבוד בלילות ,הגעה עצמית.
ניסיון בהדרכת נוער -חובה ,היכרות עם המגזר הכפרי -יתרון,
גישה טובה לנוער ,הגעה עצמית ,מתאים גם לסטודנטים/יות!

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

משרות באזור מ.א .בני שמעון
מס'

משרה

ארגון

22222

נהג/ת משא כבד

לארגון בתחום
איכות הסביבה

22111

מזכיר/ה

22121

22125

22212

21122
22112

משרה חלקית

לארגון חברתי ארצי

עובד/ת סוציאלי/ת

למועצה מקומית

פקיד/ת יבוא /יצוא

למפעל תעשייתי

 2/1משרה

משרה חלקית וזמנית

פקיד/ת
שיווק ומכירות
מטפל/ת
משרה חלקית

עוזר/ת טבח
משרה חלקית

לחוות אירועים

דרישות התפקיד
רישיון ג' -מעל  92טון -חובה ,ניסיון עבודה בתחום -יתרון,
היקף משרה 6 :י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה אדמיניסטרטיבי -חובה,
ניסיון עבודה בתיאום פגישות רבות משתתפים וניהול יומן -חובה,
ידע כללי בהנהלת חשבונות -חובה ,תודעת שירות גבוהה,
יכולת התבטאות בכתב ובע"פ ,שליטה טובה באנגלית -חובה,
נכונות לעבוד מהבית.
תואר בעבודה סוציאלית -חובה,
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים -חובה,
בעל/ת מינוי לחוק הנוער /נכונות להשתתפות בקורס הסמכה
מטעם משרד הרווחה -חובה ,הכרת התע"ס -חובה,
ניסיון עבודה של שנתיים לפחות כעו"ס משפחה -חובה,
ניסיון עבודה בחוק הנוער -יתרון ,יכולת עבודה בצוות,
יכולת קבלת החלטות ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום -חובה,
ניסיון עבודה עם אשראי דקומנטרי -חובה ,שליטה באנגלית -חובה,
שליטה ביישומי ה -Office -חובה,
יכולת עבודה בתנאי לחץ ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה במכירות -יתרון,
ניסיון עבודה בתחום האירועים -יתרון משמעותי,
אוריינטציה מכירתית ,שליטה ביישומי ה -Office -חובה,
היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.

למערך הגנים
ביישוב קהילתי

הסמכה בתחום -יתרון ,ניסיון עבודה בחינוך קיבוצי -חובה,
גישה טובה לילדים ,יחסי אנוש טובים 1 ,י"ע ,הגעה עצמית.

למערך הגנים
ביישוב קהילתי

ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,מוסר עבודה גבוה ,זריזות,
יחסי אנוש טובים 1 ,שעות עבודה ביום ,הגעה עצמית.

משרות באזור מ.א .שער הנגב
מס'

משרה

ארגון

22222

מזכיר/ה

לחטיבת ביניים

22212

מדריך/ת היפ-הופ

למרכז ספורט

22212

מפעילי/ות מכונות

למפעל

22121

נהג/ת קייטרינג

לקיבוץ

דרישות התפקיד
תעודת בגרות -חובה,
ניסיון עבודה של  :שנים לפחות בעבודת מזכירות דומה -חובה,
רקע בעבודה במערכות חינוכיות -יתרון,
שליטה ביישומי ה -Office -חובה ,יכולת התבטאות בכתב ובע"פ,
היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית,
הגשת מועמדות עד ל ,12.1.21 -מצ"ב מכרז מפורט.
השכלה רלוונטית -חובה ,ניסיון עבודה בתחום -יתרון,
גישה טובה לנוער ,ניסיון בעבודה עם נערות -חובה,
היקף משרה 4 :ש"ש ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,יכולת טכנית -חובה,
יכולת עבודה על מכונות ממוחשבות,
נכונות לעבוד במשמרות כולל בשבתות,
יש הסעות משדרות ,נתיבות ,אשקלון ,אשדוד ובאר שבע!
רישיון ב' -חובה ,תודעת שירות גבוהה ,יכולת עבודה עצמאית,
נכונות לעבודה פיזית ,נכונות לעבודה בחדר האוכל במקביל,
הגעה עצמית.

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

22112

עובדים/ות לחקלאות

למפעל
בתחום החקלאות

22111

מדריכים/ות לחינוך
הבלתי פורמלי

לקיבוץ

22225

עובד/ת חממה

לארגון בתחום
החקלאות

רישיון רכב -יתרון ,יכולת עבודה פיזית ,היקף משרה 1 :י"ע,
הגעה עצמית.
ניסיון בהדרכה -חובה ,ניסיון בעבודה עם ילדים ובני נוער -חובה,
ניסיון קיבוצי -יתרון ,יחסי אנוש טובים ,יכולת עבודה בצוות,
היקף משרה 1 :י"ע ,נכונות לעבוד בשעות אחר הצהריים,
נכונות לעבוד במשרה מלאה בחופשים ,הגעה עצמית.
השכלה בתחום החקלאות /הגנת הצומח /ביולוגיה -יתרון,
ניסיון בעבודה בתחום -יתרון ,נכונות לעבודה פיזית מאומצת,
 1י"ע ,9:22-96:22 ,נכונות להתחייב לשנת עבודה ,הגעה עצמית.

משרות באזור הדרום ,המרכז והצפון
מס'

משרה

ארגון

22121

ראש תחום גיל רך

למתנ"ס

22222

עובד/ת סוציאלי/ת

לאגודה לילדים בעלי
צרכים מיוחדים

נהג/ת מלגזה

למפעל

22221

 12%משרה

דרישות התפקיד
תואר בחינוך בגיל הרך /לימודי משפחה/עו"ס /פסיכולוגיה -חובה,
התמחות בגיל הרך -חובה ,ניסיון ניהולי -חובה,
ניסיון עבודה במעונות יום /גיל הרך/המשפחה -יתרון,
יכולת הנחיה והדרכת צוות -חובה ,יכולת ניהול מו"מ -חובה,
כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ -חובה 1 ,י"ע ,הגעה עצמית.
תואר בעבודה סוציאלית -חובה ,ניסיון עבודה קודם בתחום -יתרון,
ניסיון בניהול תוכניות טיפול -יתרון ,יכולת עבודה בצוות,
נכונות לעבוד גם בשעות הערב ,היקף משרה 4 :י"ע ,הגעה עצמית.
רישיון למלגזה -חובה ,ניסיון עבודה בתחום -חובה,
יכולת עבודה פיזית ,היקף משרה 6 :י"ע ,הגעה עצמית.

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

משרות בתחום הייטק
דרישות התפקיד
)Composite(  פיתוח מודולים וממשקי משתמש במערכת חלונאית מורכבת:הגדרת התפקיד
 ניסיון של שנתיים,C#  שנים בפיתוח ב:  ניסיון של מעל: דרישות חובה,.NE בסביבת
 ניסיון בפיתוח,Object Oriented  ידע מקיף בפיתוח מערכות,WPF בפיתוח מערכות
– Prism  כגוןComposite  היכרות עם מערכות: דרישות נוספות,Client-Server מערכות
 תואר ראשון, – יתרוןGIS  ידע וניסיון בעבודה מול מערכות, – יתרוןWCF  ניסיון ב,יתרון
.במדעי המחשב – יתרון
jobs@mer.co.il : לשליחת קורות חיים,מיקום העבודה בנחל עוז
. – חובה#C  ידני ואוטומטי בבדיקות תוכנהQA  שנות ניסיון בבדיקות3 לפחות
. – חובהSTD, STR, STP : ניסיון בכתיבת מסמכי בדיקות
.UI  ו בדיקותWEB APPLICATIONS WEB SERVICES , soap הכרות עם
 ובשפות סקריפטים – יתרון משמעותי#C רקע בתכנות
 – יתרוןSharePoint/CRM/FAT/Active Directory/Exchange ניסיון בעבודה מול
. – יתרוןPerformance Testing  ידע בנושא, – יתרוןSQL  ידע וניסיון עם,משמעותי
.מיקום העבודה בנחל עוז
raul@athenaiss.com  וjobs@mer.co.il :לשליחת קורות חיים
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),
: לשליחת קורות חיים,מיקום העבודה בשדרות
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 .
: לשליחת קורות חיים,מיקום העבודה בשדרות
https://performancemanager5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
?jobId=4949&company=amdocs&username
מדעי המחשב/ הנדסת מחשבים-קורסים/ות במקצועות המחשב/ בוגרים:תיאור משרה

:לטובת תמיכה ראשונית ללקוחות פנימיים וחיצוניים של החברה או בוגרי קורסים
. התפקיד כולל תמיכה ומתן שירות טלפוני ללקוחות. MCITP,PC
Office- ניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת ושליטה מלאה בתוכנות ה:דרישות המשרה
NT  ותמיכתACTIVE Directory  ניסיון עם,LAN , Wi- Fi ,VPN ניסיון עם ניסיון עם
 ניסיון עבודה קודם במוקדי תמיכה המעניקים- יתרון,Exchange Support עבודה עם
, דיבור,קריאה, כתיבה: כולל, רמה גבוהה מאד- אנגלית,תמיכה טלפונית ללקוחות
.מגורים באזור שדרות והסביבה הקרובה

משרה

WPF מפתח
לקבוצת מר מערכות
אבטחה ותקשורת בע"מ

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

Infra SME
לחברת אמדוקס

Java Developer
לחברת אמדוקס

Help Desk תמיכת
לחברת אמדוקס

: לשליחת קורות חיים,מיקום העבודה בשדרות
https://performancemanager5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
?jobId=4138&company=amdocs&username

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

מכרז
למשרת מזכיר/ה לחטיבת הביניים
בבית החינוך הניסויי שער הנגב
(המשרה מיועדת לגברים ונשים)

תיאור התפקיד:
 ביצוע פעולות מזכירות שוטפות ,לרבות מענה טלפני ,קבלת קהל ,תיאום ישיבות ,זימון הורים ,ניסוח,
הדפסה ושליחה של מכתבים ,הזנת נתונים למערכת הממוחשבת ,טיפול בדואר ,הפצת הודעות.
 ניהול היומן של מנהלת בית הספר
 הכנת דו"חות ,טיפול ברכש של ציוד משרדי ,ניהול קופה קטנה
 טיפול ברישום וקליטה של תלמידים לבית הספר ,כולל קשר עם הורים ,תלמידים ,מחלקת החינוך
וגזברות בית הספר.
 מתן מענה לפניות תלמידים במהלך שעות הלימודים.
 תמיכה בשימוש ברשת התקשורת של מורים ,תלמידים והורים.
 סיוע למורים ולצוות הטכני במעבר למתחם בית הספר החדש.
כפיפות ארגונית :מנהלת חטיבת הביניים בבית ספר
דרישות התפקיד:
 השכלה :תיכונית מלאה בעל/ת תעודת בגרות מלאה
 ניסיון מקצועי :לפחות שלוש שנים בעבודת מזכירות בהיקף ודרישות דומים
 רקע בעבודה במערכות חינוכיות – בעדיפות
 ידע בעבודה עם מחשב ,שליטה באופיס ובאינטרנט
כישורים אישיים נדרשים:
תכונות אישיות :אמינות ומהימנות אישית ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,ערנות ודריכות ,הבנה ותפיסה ,כושר
למידה ,סדר וניקיון ,שקדנות וחריצות ,יכולת התבטאות בכתב ובע"פ ,גמישות מחשבתית ,נכונות להסתגל
לשינויים.
תכונות ניהול וארגון (כולל תקשורת) :כושר עבודה בצוות ,יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תיאום ,קיום וטיפוח
יחסים בינאישיים.
מצבי תפקיד :התמודדות עם לחץ ושחיקה ,התמדה.
מסגרת העבודה:
משרה מלאה :ימים א-ה ,שעות  03:70עד .00:00
דרגת המשרה 3 :מינהלי .תחילת עבודה :מידית.
פרטים ניתן לקבל אצל צילה לוי בטל'033-7502383 :
המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים ותצלומי תעודות רלוונטיות.

הצעות יש להגיש עד לתאריך 21/9/72
לאמי שלמה בבניין המועצה ,דוא"לemis@sng.org.il :
או בפקס.05-0500080 :
או לידי יעל בריט פרידמן בדוא"לm.misrot@sng.org.il :
המועמדים המתאימים יוזמנו לריאיון בפני ועדת בחינה עפ"י הנחיות משרד הפנים .הועדה תחליט על הפניית
מועמדים למבחן התאמה מקצועית.

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

