לקידום סולידריות תעסוקתית אזורית

21.41.42

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 21.41.42
*המשרות המפורטות להלן מיועדות לנשים וגברים

משרות באזור מ.א .יואב
מס'

משרה

ארגון

41842

מנהל/ת צוות עובדים
בקווי הייצור

למפעל תעשייתי
בתחום המזון

מדריך/ה לחינוך
החברתי

לקיבוץ

41841

משרה חלקית

41431

סייע/ת לגן ילדים

למערכת החינוך
בקיבוץ

41383

מנהל/ת חשבונות
ראשי/ת

למפעל קיבוצי

41388

מנהל/ת בית סיעודי

לקיבוץ

41381

אב /אם קהילה

לעמותה

 37%משרה

41432

אם /אב בית

לארגון המספק
שירותים לאנשים
עם צרכים מיוחדים

41322

חשב/ת שכר

למפעל קיבוצי

41328

מנהל/ת משרד
וPMO -

לחברה בתחום
יעוץ ארגוני

41321

מפעיל/ת מכונה

למפעל תעשייתי
בתחום המזון

41131

מאבטח/ת

למפעל תעשייתי
בתחום המזון

דרישות התפקיד
תעודת הנדסאי /תואר ראשון -חובה ,ידע טכני -חובה,
ניסיון עבודה ניהולי של  3שנים ו 5 -עובדים לפחות -חובה,
ניסיון עבודה של שנתיים לפחות כמפעיל מכונה -חובה,
יכולת התמודדות עם מצבי לחץ ,קונפליקטים וניהול ממשקים,
מוסר עבודה גבוה ,יכולת עבודת צוות,
נכונות לעבוד במשמרות בוקר ,צהריים ולילה,
יש הסעות מק .גת ,אשקלון ,אשדוד ושדרות!
ניסיון בהדרכת ילדים -חובה ,ניסיון קיבוצי -יתרון ,יחסי אנוש טובים,
נכונות לעבוד במשרה מלאה בחופשים ,הגעה עצמית.
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 רלוונטית -חובה ,ניסיון עבודה על מאזנים -חובה,
ניסיון עבודה של  2שנים לפחות בחברה תעשייתית -חובה,
היכרות עם תוכנת  -MOVEXיתרון 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.
תעודת אחות מוסמכת -חובה ,יחסי אנוש טובים,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
יכולת טכנית גבוהה -חובה ,יחסי אנוש טובים ,סבלנות,
יכולת יצירת קשר עם קשישים ,גורמים בקהילה ונותני שירותים,
יכולת הקשבה ,נכונות לכוננויות ,הגעה עצמית (רכב חובה).
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,אסרטיביות ,אחריות ,סובלנות,
יחסי אנוש טובים ,יכולת עבודה בצוות ,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.
תואר ראשון -חובה ,תואר במדעי ההתנהגות והחברה -יתרון,
ניסיון עבודה בתחום האדמיניסטרציה -יתרון,
שליטה ביישומי ה Office -ובפרט ב Excel -וב,Power Point -
יכולת למידה מהירה ,תודעת שירות גבוהה ,דייקנות" ,ראש גדול",
 5י"ע ,נכונות לשעות נוספות לפי הצורך ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בהפעלת מכונה -חובה ,זריזות ,יסודיות" ,ראש גדול",
נכונות לעבוד במשמרות,
יש הסעות מק .גת ,אשקלון ,אשדוד ושדרות!
בוגרי שירות צבאי במסלול קרבי -יתרון ,רישיון נהיגה -חובה,
נכונות לעבור קורס הכשרה ,נכונות לבצע עבודות נוספות,
נכונות לעבוד במשמרות כולל שבתות,
יש הסעות מק .גת ,אשקלון ,אשדוד ושדרות!

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

41332

טכנאי/ת מערכות
בקרה

לחברה

41711

מנהל/ת מחלקת
אחזקה

לחברה תעשייתית

41331

מנהל/ת אחזקת
מערכות מכניות

לחברה

41331

מנהל/ת אחזקת
חשמל מתח גבוה

לחברה

41337

מנהל/ת מחלקת
אחזקה אזרחית
וימית

לחברה

תואר בהנדסת /הנדסאי אלקטרוניקה -חובה,
ידע וניסיון של  92שנים לפחות באחזקת מערכות בקרה -חובה,
ידע מוכח במערכות  ,DCSתקשורת מחשבים ,מערכות  ,ITבקרים,
ומערכות מבוססות מיקרופרוססורים -חובה,
ידע מוכח במכשור תעשייתי -חובה ,שליטה טובה באנגלית -חובה,
נכונות לעבודה מאומצת ,היקף משרה 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.
תואר בהנדסת מכונות -חובה ,ידע וניסיון של  95שנים לפחות
באחזקת מערכות מכניות תעשייתיות -חובה,
ניסיון עבודה בתחנת כח -יתרון ,ניסיון בניהול צוות אחזקה -חובה,
ידע והכרת מערכות מכשור ובקרה -חובה ,שליטה טובה באנגלית,
נכונות לעבודה מאומצת ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר בהנדסת חשמל (זרם חזק) -חובה,
רישיון חשמלאי מהנדס -חובה ,ידע וניסיון של  95שנים לפחות
באחזקת מערכות מתח גבוה תעשייתיות -חובה,
ניסיון עבודה בתחנת כח -יתרון ,ניסיון בניהול צוות אחזקה -חובה,
ידע והכרת מערכות מכשור ובקרה -חובה ,שליטה טובה באנגלית,
נכונות לעבודה מאומצת ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר בהנדסה אזרחית -חובה ,ניסיון עבודה של  5שנים לפחות
בניהול עבודות תשתית ועבודות ימיות -חובה,
ניסיון בניהול עבודות צנרת ומכונות -חובה,
שליטה ביישומי ה -Office -חובה ,שליטה בתוכנת ,OUTOCAD
שליטה טובה באנגלית -חובה ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

משרות באזור מ.א .בני שמעון
מס'

משרה

ארגון

41841

מזכיר/ה לנושאים
פדגוגיים

לבית ספר תיכון

 4/2משרה

41847

עובדים/ות

למסעדה

41333

פקיד/ת גביה

למפעל תעשייתי

41311

משרה חלקית

חונך/ת לילד בעל
צרכים מיוחדים

לבית ספר

דרישות התפקיד
השכלה תיכונית מלאה -חובה ,תואר ראשון -יתרון,
השתלמויות /קורסים בנושאי מזכירות ומינהל -יתרון,
ניסיון עבודה של שנתיים לפחות בעבודה משרדית -חובה,
שליטה ביישומי ה ,Office -תודעת שירות גבוהה ,דיסקרטיות,
הגעה עצמית,
מצ"ב פרטים מפורטים ,הגשת מועמדות עד ל,21.41.2142 -
ניתן לשלוח קו"ח ישירות לדוא"לmisra@bns.org.il :
ניסיון עבודה בתחום המסעדנות -יתרון ,רצינות וחריצות,
יחסי אנוש טובים ,נכונות לעבודה פיזית מסויימת,
נכונות לעבוד במשמרות כולל סופי שבוע וחגים ,הגעה עצמית.
תעודת הנהח"ש סוג  -2יתרון,
ניסיון עבודה בגבייה ו/או הנהח"ש -יתרון,
שליטה מלאה ביישומי ה -office -חובה,
יכולת קריאת כרטסת הנהח"ש -יתרון,
יכולת עבודה בריבוי משימות ותחת לחץ ,יחסי אנוש טובים,
יכולת דיוק ,סדר ,אסרטיביות ,נכונות לעבודה מאומצת,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,ניסיון בעבודה חינוכית -חובה,
יכולת יצירת קשר עם הצוות החינוכי וההורים ,יכולת עבודה בצוות,
יכולת הכלה והקשבה ,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 :

41314

מנהל/ת פינת חי

לקיבוץ

ניסיון קודם בגידול בעלי חיים -חובה ,ניסיון בניהול תקציב -חובה,
ניסיון בעבודה חינוכית עם ילדים ונוער -יתרון ,יכולות טכניות,
יכולת הובלת תהליכים ופרויקטים חינוכיים ,היקף משרה 6 :י"ע,
נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות ,הגעה עצמית.

משרות באזור מ.א .שער הנגב
מס'

משרה

ארגון

41843

עובדי/ות השקיה

למפעל

41324

מפעילי/ות מכונות

למפעל

41311

מנהל/ת קהילה

לקיבוץ

41314

 31%משרה

מזכיר/ה
משרה חלקית וזמנית

לארגון

מדריכים/ות

לחדר כושר

41311

מנהל/ת משמרת

למסעדה

41311

נציגי/ות מכירות

לחברת תקשורת

41312

עובד/ת לשיווק
ומכירה

לחנות אופניים

41312

41338

משרה חלקית

עובד/ת למזנון
משרה חלקית

לחנות אופניים

דרישות התפקיד
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,נכונות לעבודה פיזית מסויימת,
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!
תואר אקדמאי /ניסיון עבודה בתחום -חובה,
ניסיון עבודה ניהולי בקיבוץ מתחדש -יתרון,
יכולת תכנון ,ביצוע ומעקב ,יכולת קריאת דוחות ניהוליים וכספיים -חובה,
יכולת בניית תכנית שנתית ,יכולת ניהול תקציב ,יחסי אנוש טובים,
יכולת עבודה בצוות ,יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות ,הגעה עצמית.

סטודנט/ית למדעי ההתנהגות /משאבי אנוש -יתרון,
ניסיון בתפקיד דומה -יתרון ,שליטה ביישומי ה -Office -חובה,
תודעת שירות גבוהה ,יחסי אנוש טובים 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.
תואר בחינוך גופני -יתרון ,תעודת מדריכי כושר מוסמכים -חובה,
ניסיון בעבודה עם ילדים ונוער -יתרון ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום -חובה ,יכולת ניהול והובלת צוות ,אדיבות ,יחסי
אנוש טובים ,ראש גדול ,אכפתיות ,יצירתיות וגמישות,
 5י"ע ,נכונות לעבודה בשעות הערב ובסופי שבוע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,אוריינטציה מכירתית,
יכולת ביטוי טובה ,יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת,
נכונות לעבוד במשמרות (לפחות  3בשבוע) ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,ידע וניסיון בתחום האופניים -חובה,
תודעת שירות גבוהה ,חריצות ,היקף משרה 6 :י"ע,
נכונות לעבוד גם בסופי שבוע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה במזנון -יתרון ,יכולת עבודה על קופה ,יכולת מכירתית,
יחסי אנוש טובים ,תודעת שירות גבוהה ,אחריות,
נכונות לעבוד בסופי שבוע ,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
דרישות התפקיד

מס'

משרה

ארגון

41843

מנהל/ת חשבונות

לחברה בתחום
המיכשור הרפואי

41317

מנהל/ת תכניות

לארגון חברתי ארצי

41313

מנהל/ת תוכניות
תחום ערבית
ותשתיות

לארגון חברתי ארצי

41313

אדריכל/ית /
הנדסאי/ת
אדריכלות

למשרד אדריכלים

תואר באדריכלות /הנדסאי אדריכלות -חובה,
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,ידע ב -Autocad-חובה,
ידע ב -Revit -יתרון ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

41118

סייע/ת לגן

לקיבוץ

תעודה מקצועית -יתרון ,ניסיון בעבודה בגיל הרך -יתרון,
ניסיון עבודה בחינוך הקיבוצי -יתרון ,יכולת הובלת צוות,
גישה טובה לילדים ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

41413

מטפלים/ות לגיל
הרך

לקיבוץ

41313

מזכיר/ה למחלקת
כספים ופיתוח

למפעל מזון
באזור פתח תקוה

41318

מנהל/ת צוות
מוקד מכירה

למפעל מזון
באזור ראשון לציון

תואר ראשון -יתרון ,ניסיון עבודה ניהולי של  3שנים לפחות במוקדי
מכירה -חובה ,תודעת שירות גבוהה ,יכולת הנעת צוות,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

41311

עובד/ת שירות

למפעל מזון
באזור באר שבע

רישיון נהיגה -חובה ,רישיון למלגזה -חובה,
נכונות לעבודה מאומצת ,תודעת שירות גבוהה,
נכונות לעבוד במשמרות כולל בסופי שבוע ,הגעה עצמית.

תעודת מנהל/ת חשבונות סוג  -3חובה,
ניסיון עבודה של  3שנים לפחות בהתאמות וניתוח כרטיסי לקוח/
ספק -חובה ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר שני במדעי החברה -חובה ,ניסיון בניהול פרויקטים -חובה,
ידע בנושאי בריאות הציבור -יתרון,
היכרות עם מתודולוגיות שיתוף ידע -חובה,
ניסיון בעבודה עם קבוצות שונות בסביבה של חילוקי דעות -יתרון,
אנגלית ברמה גבוהה -חובה ,ערבית ברמה טובה -יתרון,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר ראשון -חובה ,תואר שני -יתרון,
ניסיון וידע בתחום התעסוקה -חובה ,ניסיון בהובלה וניהול תוכניות,
ניסיון בהובלת והדרכת צוות -חובה,
ניסיון בעבודה מערכתית ובין ארגונית -חובה,
אנגלית ברמה גבוהה -חובה ,שליטה ביישומי ה -Office -חובה,
יחסי אנוש טובים ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

תעודה מקצועית -יתרון ,ניסיון בעבודה בגיל הרך -יתרון,
ניסיון עבודה בחינוך הקיבוצי -יתרון ,יכולת עבודה בצוות,
נכונות לעבודה פיזית מסוימת ,נכונות ללמידה וקבלת הדרכה,
הגעה עצמית.
ניסיון מזכירותי -יתרון ,ניסיון עבודה בארגון עסקי גדול -יתרון,
שליטה טובה ביישומי ה -Office -חובה ,שליטה בתוכנת ,SAP
שליטה טובה באנגלית -חובה ,נכונות לעבודה 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 רילוקיישן
דרישות התפקיד

מס'

משרה

ארגון

41318

אדמיניסטרטור/ית

לחברה חקלאית
בתחום הלול

ניסיון עבודה בתפקיד דומה -יתרון משמעותי,
יכולת עבודה בריבוי משימות ,יכולת עבודה מול ספקים,
יכולת ניהול צוות ,אנגלית ברמה גבוהה -חובה.

41331

מנהל/ת מכירות
בתחום ההשקייה
לחקלאות

לחברה בעלת
פעילות באפריקה

היכרות נרחבת של מערכות השקייה -חובה ,ניסיון ניהולי -חובה,
ניסיון בעבודה עם קו נועים -יתרון משמעותי,
ניסיון בעבודה מול לקוחות -חובה ,אנגלית ברמה גבוהה -חובה.

41331

מנהל/ת אזור

לחברה בתחום
הקמת פרויקטים
חקלאיים

תואר באגרונומיה -חובה ,ניסיון עבודה בתחום של שנתיים לפחות,
ניסיון עבודה בחו"ל -יתרון משמעותי ,אנגלית ברמה גבוהה -חובה,
יכולת הדרכה ,יכולת ניהול צוות ,נכונות לרישוליישן מלא באפריקה.

41334

מנכ"ל/ית

לחברה המקימה
חוות לגידול ורבייה
של עופות

ניסיון עבודה בתפקידי ניהול בכירים -חובה,
ניסיון בניהול פעילויות בתחום גידול עופות בדגש על תרנגולות-
חובה ,ניסיון עבודה במדינות מתפתחות -יתרון משמעותי,
אנגלית ברמה גבוהה.

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
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משרות בתחום הייטק
דרישות התפקיד
The DBA in Amdocs is involved in all the Database related areas – support and
advice for application, research and implementation of physical tasks (creations,
backups, etc.). Amdocs DBAs work in teams, and knowledge sharing is an extremely
important part of the work experience. The work is challenging, and involves new
technologies. The job demands working in flexible hours, and travels to customer
sites all over the world. The work involves dealing with the customer, requiring the
DBA to have good interpersonal skills. Requirements: Computer science or software
engineer degree. Oracle database knowledge .SQL knowledge. Strong skills in
trouble-shooting. Unix/Linux knowledge is a must. Written (documentation) and oral
skills (service). Service oriented and high customer facing. Comfortable in mixed
cultural environment. Independent, self motivated and willing to learn. Able to work
under altering circumstances (flexibility of mind) and stress. Mature and thorough
approach to work/tasks. Ability to travel abroad (2 -3 travels per years for 1 – 2
weeks).
: לשליחת קורות חיים,מיקום העבודה בשדרות

משרה

DBA
לחברת אמדוקס

https://performancemanager5.successfactors.eu/sfcareer/
jobreqcareer?jobId=5911&company=amdocs&username
Server  ניסיון מוכח בכתיבת תשתיות,NET 4.0 / 3.5  היכרות מעמיקה עם, חובה- #C -ניסיון ב
 נסיון פיתוח מערכות מבוזרות,Server SQL 2222  נסיון בעבודה מול,WCF  נסיון בכתיבת,side
, – יתרוןGIS –  עבודה מול מערכות, – יתרוןSharePoint 2010  היכרות עם,מרובות משתמשים
. כישורים בין אישיים מעולים, – יתרוןHTML 5  היכרות עם,– יתרוןJava Script היכרות עם
: לשליחת קורות חיים,מיקום העבודה בקיבוץ נחל עוז

מפתח
לחברת מר
מערכות אבטחה
ותקשורת בע"מ

raul@athenaiss.com : אוjohn@athenaiss.com : אוjobs@mer.co.il

 ניסיון בכתיבת מסמכי, – חובה#C  ידני ואוטומטי בבדיקות תוכנהQA  שנות ניסיון בבדיקות3 לפחות
WEB APPLICATIONS WEB SERVICES ,  הכרות עם, – חובהSTD, STR, STP : בדיקות
 ניסיון בעבודה מול, ובשפות סקריפטים – יתרון משמעותי#C  רקע בתכנות,UI  ו בדיקותsoap
– SQL  ידע וניסיון עם, – יתרון משמעותיSharePoint/CRM/FAT/Active Directory/Exchange
. – יתרוןPerformance Testing  ידע בנושא,יתרון
: לשליחת קורות חיים,מיקום העבודה בקיבוץ נחל עוז

QA ת/איש
לחברת מר
מערכות אבטחה
ותקשורת בע"מ

raul@athenaiss.com : אוjohn@athenaiss.com : אוjobs@mer.co.il

At least 4 years' experience working with MSSQL 2008, T-SQL level, Writing
complex procedures, working with XML, experience in performance tuning
Experience working with very large databases – VLDB, partitions, encryption, service
broker, Work agile with development teams and infrastructure.
Experience working with MSSQL 2012 - an advantage, Familiarity with .NET - an
advantage, Familiarity with Geographical DB – an advantage.
: לשליחת קורות חיים,מיקום העבודה בקיבוץ נחל עוז

DBA
לחברת מר
מערכות אבטחה
ותקשורת בע"מ

raul@athenaiss.com : אוjohn@athenaiss.com : אוjobs@mer.co.il

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

לקרן בני שמעון בני שמעון
דרוש/ה
מזכיר/ה לנושאים פדגוגים לבית הספר התיכון "מבואות הנגב"
תיאור התפקיד:
 אחריות על דיווחים שוטפים למשרד החינוך בתחום כ"א ומורים. אחריות על דיווחים שוטפים למדור שכר במועצה האזורית בני שמעון. אחריות אדמיניסטרטיבית על כ"א מורים. תמיכה בעבודת המזכירות של בית הספר.כפיפות ארגונית :
למנהל בית הספר.
השכלה:
 תיכונית מלאה – חובה. תואר ראשון – יתרון. השתלמויות/קורסים בנושאי מזכירות ומינהל  -יתרוןידע נדרש:
 ידע בעבודה עם מחשב. שליטה מלאה בשימוש בתוכנות לניהול משרד (Word, Excel, Outlook שליטה בעבודה באינטרנט. הכרות עם תחומי העבודה שבתיאור התפקיד  -יתרון.כישורים אישיים נדרשים:
 כושר למידה. יכולת עבודה עם תוכנות מחשב יעודיות. תודעת שרות ויכולת למתן שרות הולם ואדיב. יכולת ביטוי בכתב ובע"פ. אמינות ומהימנות אישית.-

דיסקרטיות

-

קפדנות ודייקנות בביצוע.

 סדר וניקיון.-

יכולת ארגון ותכנון.

 התמדה. יכולת התמודדות עם בעיות לא מוכרות. הגעה לפתרונות באופן עצמאי. יכולת לעבודה במצבים הבאים :מצבים הדורשים מענים דחופים ,טיפול בו זמנית במספרנושאים.

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
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ניסיון מקצועי :
לפחות שנתיים ניסיון בעבודה משרדית (יתרון לעבודה בבי"ס על יסודי).

היקף משרה:
 ,05%לאחר שנה תיתכן הגדלת המשרה
תחילת עבודה :מיידית.
יתרון לתושבי המועצה האזורית בני שמעון.

קורות חיים יש להעביר עד ליום שני ה21/95/2592-
נא לצרף לפניה עותק של תעודות המעידות על השכלה ,אישורים לניסיון מקצועי והמלצות.
ניתן להעבירלדוא"ל misra@bns.org.il :או בפקס 51-1190199
או ליעל בריט פרידמן בדוא"לm.misrot@sng.org.il :

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
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