לקידום סולידריות תעסוקתית אזורית

22.8.22

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 22.8.22
*המשרות המפורטות להלן מיועדות לנשים וגברים

משרות באזור מ.א .יואב
מס'

משרה

ארגון

29531

עובדים/ות
סוציאליים/ות,
אחים/ות
מוסמכים/ות,
גרנטולוגים/ות

לחברת סיעוד

29538

מהנדס/ת מכונות

לחברה תעשייתית

29533

מנהל/ת מחלקת
אחזקה

לחברה תעשייתית

29611

 -PMOלתכנון
לוחות זמנים

לחברה תעשייתית

29612

נציג/ה בכירה

למוקד מכירות
טלפוניות

29532

עובדי/ות ייצור

למפעל כימיקלים
בא.ת .באר טוביה

29563

מתאם/ת תפ"י

למפעל קיבוצי

29511

קניין/ית רכש

למפעל קיבוצי

29512

חשב/ת שכר

למפעל כימיקלים
בא.ת .באר טוביה

29512

עובד/ת לניהול משרה
ובקרת איכות
משרה חלקית

לחברה בתחום
החשמל

דרישות התפקיד
תואר רלוונטי -חובה ,רישיון נהיגה -חובה,
ניסיון עבודה בליווי ובקרה בתחום חוק הסיעוד -יתרון,
נכונות לקשר עם עם קשישים ומשפחותיהם,
נכונות להשתתפות בהדרכה מקצועית ,הגעה עצמית.
תואר בהנדסת מכונות -חובה,
ניסיון עבודה של  5שנים לפחות בתכנון וניהול פרויקטים -חובה,
ידע בהידראוליקה ,תיכון מכונות וזרימה -חובה,
שליטה טובה באנגלית -חובה ,ידע במערכות מחשוב,
שליטה בתוכנת " -"Autocadיתרון 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.
תואר בהנדסת חשמל -חובה ,רישיון חשמלאי מהנדס -חובה,
ניסיון עבודה של  4שנים לפחות כמהנדס חשמל -חובה,
ניסיון ניהולי -חובה ,היכרות עם מערכות שאיבה ,מחשוב ובקרה,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
השכלה רלוונטית -חובה,
ניסיון עבודה של  3שנים לפחות בניהול פרויקטים -חובה,
שליטה בתוכנת " -"Primaveraחובה ,שליטה טובה באנגלית,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה של שנתיים לפחות כנציג מכירות -חובה,
ניסיון עבודה כנציג מכירות עסקי -יתרון,
ניסיון עבודה כנציג בכיר /אחמ"ש במוקד מכירות -יתרון,
יכולת הובלה וניהול צוות ,יחסי אנוש טובים ,היקף משרה 6 :י"ע,
נכונות לעבוד באופן קבוע בשעות הערב ,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 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.

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

29519

איש /אשת תחזוקה
כללי/ת

לקיבוץ

מסגר/ית  /רתך/ית

למפעל קיבוצי

29593

אינטגרטורים/ות

לחברת הייטק

29531

רכז/ת תפעול הדרכה

לחברת הייטק

29219

מטפל/ת
לחינוך לגיל הרך

לקיבוץ

29588

משרה זמנית

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.
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.
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.

משרות באזור מ.א .בני שמעון
מס'

משרה

ארגון

29513

מוקדנים/ות

למ.א .בני שמעון

29539

מטפלים/ות
למערכת חינוך

לקיבוץ

29533

מדריך/ה
לחברת הילדים

לקיבוץ

 2/2משרה

29535

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 ,28.8.22 -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 :

משרות באזור מ.א .שער הנגב
מס'

משרה

ארגון

29612

מנהל/ת קהילה

לאגודה קהילתית
בקיבוץ

 51%משרה

רכז/ת מקצועי/ת

לתכנית חברתית

29613

מרכז ענף נוי

לקיבוץ

29615

דבוראי/ת

למכוורת חקלאית

29616

עובד/ת לכל-בו

לקיבוץ

29611

עובד כללי למטבח

לקייטרינג קיבוצי

22195

עובד/ת למערכת
הגיל הרך

לקיבוץ

29115

עובד/ת חממה

לארגון בתחום
החקלאות

29939

מנהל/ת איכות
וטכנולוג/ית מפעל

למפעל מזון באזור
נתיבות

29515

מנהל/ת חשבונות
ראשי/ת

לחברה תעשייתית

29516

מנהל/ת אבטחת
איכות

למפעל בתחום
הפלסטיק

29511

מפעיל/ת מכונה

למפעל בתחום
הפלסטיק

29518

חונך/ת

29619

29513

 51%משרה

משרה חלקית

עובד/ת למטע

לבי"ס

לקיבוץ

דרישות התפקיד
תואר ראשון -יתרון ,הכשרה פורמאלית -חובה,
ניסיון עבודה בתפקיד ציבורי -הנהגתי -חובה,
ניסיון בניהול קהילה /אגודה קהילתית -יתרון,
ידע וניסיון בניהול תקציב -חובה ,היכרות וניסיון עם המערכת
הקיבוצית ,מועצה אזורית ומשרדי ממשלה -חובה,
הבנה קהילתית וראיה מערכתית ,יכולת הפעלת צוות,
תודעת שירות גבוהה ,יחסי אנוש טובים ,הגעה עצמית.
תואר בעבודה סוציאלית -חובה ,תואר שני -יתרון,
ניסיון עבודה של  3שנים לפחות בעבודה סוציאלית -יתרון,
ניסיון בעבודה עם בני נוער וצעירים -יתרון ,שליטה טובה באנגלית,
יכולת עבודה בתנאי לחץ ,יכולת ביטוי גבוהה ,יחסי אנוש טובים,
היקף משרה 3 :י"ע ,נכונות לעבוד גם בשעות אחה"צ ,הגעה עצמית.
רישיון לטרקטור -חובה ,ניסיון עבודה בתחום -יתרון,
הבנה טכנית -חובה ,יכולת עבודה פיזית 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.
רישיון נהיגה ב' -חובה ,רישיון נהיגה ג' -יתרון,
ניסיון בעבודה כדבוראי -יתרון ,נכונות לעבודה פיזית קשה,
נכונות להתחייב לתקופת עבודה ארוכה 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.
יכולת עבודה על קופה ומחשב -חובה ,חריצות ,יכולת עבודה פיזית,
יכולת עבודה בצוות ,היקף משרה 5 :י"ע,
נכונות לימי עבודה מפוצלים ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,מוסר עבודה גבוה ,זריזות ,חריצות,
יחסי אנוש טובים ,היקף משרה 6 :י"ע ,הגעה עצמית.
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.
השכלה בתחום החקלאות /הגנת הצומח /ביולוגיה -יתרון,
ניסיון בעבודה בתחום -יתרון ,נכונות לעבודה פיזית מאומצת,
 5י"ע ,9:22-96:22 ,נכונות להתחייב לשנת עבודה ,הגעה עצמית.
תואר רלוונטי -חובה ,תואר בטכנולוגיית מזון -יתרון,
ניסיון עבודה בבקרה /ניהול איכות במפעלי מזון -יתרון,
ניסיון ניהולי -חובה ,שליטה טובה באנגלית -חובה,
היקף משרה 5 :י"ע ,נכונות לנסיעות לצפון ,הגעה עצמית.
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.

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

משרות באזור הדרום ,המרכז והצפון
מס'

משרה

ארגון

29618

מדריך/ת
קרמיקה /ציור

לעמותה למען
הקשיש

29613

ראש תחום גיל רך

למתנ"ס

29621

רכז/ת נוער בסיכון

למועצה אזורית

29622

מנהל/ת שיווק

לחברת סיעוד

29622

מנהל/ת מעון
ומטפל/ת

למושב

 61%משרה

29629

 15%משרה

מדריך/ה לחינוך
הבלתי פורמלי

לקיבוץ

משרה חלקית

29583

מנהל/ת
משאבי אנוש

לחברת הייטק
בא.ת .עומר

29519

מנהל/ת
משאבי אנוש

למפעל מזון באזור
פתח תקווה

29513

מנהל/ת
תקשורת פנים

למפעל מזון באזור
פתח תקווה

29516

מנהל/ת חשבונות

למפעל מזון באזור
פתח תקווה

29585

עוזר/ת פרויקטים

למרכז העוסק
בתחום הגירה
בינלאומית

דרישות התפקיד
תואר בחינוך והוראה -יתרון ,בוגרי קורס אש"ל -יתרון,
הכשרה ,הסמכה וידע בעבודה בתחום הקרמיקה /ציור -חובה,
הסמכה לעבודה עם גמלאים מוגבלים -חובה,
ניסיון עבודה בהוראת קרמיקה /ציור -חובה,
יכולת עבודה עצמאית ובצוות ,תודעת שירות גבוהה ,יחסי אנוש
טובים ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
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 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.
תואר ראשון -חובה ,תואר בחינוך וטיפול -יתרון,
ניסיון בעבודה עם נוער בסיכון -חובה ,ניסיון בהדרכה -חובה,
נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות ,הגעה עצמית.
השכלה רלוונטית -יתרון ,ידע וניסיון נרחבים בתחום השיווק -חובה,
ניסיון עבודה בתחום ניהול שיווק בעסקים קטנים /בינוניים /ביחידות
עסקיות בארגונים גדולים -חובה,
יכולת בניית תוכנית שיווקית ,יכולת ניהול מותג וייצובו,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר רלוונטי -יתרון משמעותי ,תעודת גנן/ת מוסמך/ת -יתרון,
בוגר/ת קורס מנהלים/ות של משרד התמ"ת -יתרון,
ניסיון עבודה עם הגיל הרך -חובה ,ניסיון בניהול גן -יתרון,
יכולת הנחיה והדרכת צוות -חובה,
יכולת תכנון וארגון סביבה חינוכית ,יכולת עבודה פיזית מסוימת,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון בהדרכה -חובה ,ניסיון עבודה עם ילדים ובני נוער -חובה,
ניסיון קיבוצי -יתרון ,יחסי אנוש טובים ,יכולת עבודה בצוות,
נכונות לעבוד בשעות אחר הצהריים,
נכונות לעבוד במשרה מלאה בחופשים ,הגעה עצמית.
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 שני במדעי ההתנהגות -חובה ,ניסיון עבודה של  4שנים
לפחות בתהליכי משאבי אנוש (כולל ייעוץ למנהלים) -חובה,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר בתקשורת /התנהגות ארגונית /מנהל עסקים -חובה,
תואר שני -יתרון ,ניסיון עבודה של  5שנים לפחות בתחום
התקשורת בארגון גדול -חובה ,אנגלית ברמת שפת אם -חובה,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תעודת הנה"ח סוג  -3חובה,
ניסיון עבודה של שנתיים לפחות כמנהל/ת חשבונות -חובה,
ניסיון בתחום הבנקים בחברה גדולה -יתרון משמעותי,
שליטה טובה ב -Excel -חובה ,ידע ב -SAP -יתרון,
יכולת ניתוח נתונים ,תודעת שירות גבוהה 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.

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
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29586

29553

29556

29558

חשמלאי/ת

לקיבוץ

רכז/ת

לתוכנית הכשרה
מקצועית

משרה זמנית לחצי שנה
 2/2משרה

תומך/ת מוקד
יישומים
()Help Desk

למפעל מזון
באזור פתח תקוה

כלכלן/ית

למפעל מזון
באזור ראשון לציון

תעודת חשמלאי מוסמך -חובה ,ניסיון עבודה בתחום -חובה,
ניסיון קיבוצי -יתרון ,היקף משרה 5 :י"ע ,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!
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.
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.

משרות בתחום הייטק
משרה

מפתח WPF
לקבוצת מר מערכות
אבטחה ותקשורת בע"מ

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

Infra SME
לחברת אמדוקס

דרישות התפקיד
הגדרת התפקיד :פיתוח מודולים וממשקי משתמש במערכת חלונאית מורכבת ()Composite
בסביבת  ,.NEדרישות חובה :ניסיון של מעל  3שנים בפיתוח ב  ,C#ניסיון של שנתיים
בפיתוח מערכות  ,WPFידע מקיף בפיתוח מערכות  ,Object Orientedניסיון בפיתוח
מערכות  ,Client-Serverדרישות נוספות :היכרות עם מערכות  Compositeכגון – Prism
יתרון ,ניסיון ב  – WCFיתרון ,ידע וניסיון בעבודה מול מערכות  – GISיתרון ,תואר ראשון
במדעי המחשב – יתרון.
מיקום העבודה בנחל עוז.
לשליחת קורות חייםjobs@mer.co.il :
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
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),
מיקום העבודה בשדרות.
לשליחת קורות חיים:
https://performancemanager5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer
?jobId=4552&company=amdocs&username

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
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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

