לקידום סולידריות תעסוקתית אזורית

21.88.82

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 :

קורסים על הפרק:
הקורס

מיקום

תאריך
פתיחה

יום ושעות
הקורס

נשים יוזמות עסק

מכללת ספיר

97.92.2292

יום ד'99:22-22:22 ,

הכשרת מנהלי קהילה

מכללת ספיר

99.92.2292

ימי ב'90:22-92:22 ,

ניהול עסקי בענף
החקלאות

מכללת ספיר

21.92.2292

ימי ג'93:62-22:62 ,

לפרטים נוספים :רוסיטה מרטיק -רכזת הכשרות800-2182841 :

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

רשימת משרות עדכניות ליום 21.88.82
*המשרות המפורטות להלן מיועדות לנשים וגברים

משרות באזור מ.א .יואב
מס'

משרה

ארגון

88281

קניין/ית יבוא
למחלקת רכש
והתקשרויות

לחברה

88280

רכז/ת חוזים
במחלקת רכש
והתקשרויות

לחברה

88281

מנהל/ת הקמה

לפרויקט בניה

88282

חשב/ת שכר

לארגון בתחום
החקלאות

88228

עובד/ת סוציאלי/ת
 8/2משרה

לעמותה

88512

אחראי/ת תפ"י
ומנהל/ת פרויקט נר"י

למפעל קיבוצי

88241

מהנדס/ת פיתוח

למפעל קיבוצי

88240

מנהל/ת מעבדה

למפעל קיבוצי

82842

אחראי/ת מתאם/ת
הבטחת איכות על
חומרי הגלם

למפעל קיבוצי

דרישות התפקיד
תעודת הנדסאי /טכנאי מכונות -חובה,
השכלה נוספת בתחום הרכש והלוגיסטיקה -חובה,
ניסיון עבודה של  6שנים לפחות ברכש חו"ל -חובה,
הכרת ציוד מכונות וחשמל -חובה ,אנגלית ברמה טובה -חובה,
שליטה טובה ביישומי ה -office -חובה 1 ,י"ע ,הגעה עצמית.
תעודת הנדסאי /טכנאי מכונות -יתרון ,ניסיון עבודה של  1שנים
לפחות בהפקת חוזים והזמנות עבודה לקבלנים -חובה,
אנגלית ברמה טובה -חובה ,שליטה מלאה ביישומי ה,Office -
היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.
השכלה בתחום הבניה -יתרון,
ניסיון עבודה רב בפרויקטי הקמה של מבנים תעשייתיים -חובה,
ניסיון בתחום החשמל והאנרגיה -יתרון ,אנגלית ברמה טובה,
היקף משרה 1 :י"ע ,נכונות לשעות נוספות מרובות.
תעודת חשבות שכר -חובה,
תעודת הנהח"ש סוג  6עם ניסיון של  0שנים לפחות -חובה,
ניסיון עבודה של  0-1שנים בחברה בינונית -חובה,
אנגלית ברמה טובה -חובה ,שליטה טובה ביישומי ה,Office -
היכרות עם תוכנת חילן -יתרון ,יחסי אנוש טובים,
יכולת עבודה בלחץ ובלוחות זמנים צפופים ,יכולת עבודה בצוות,
תודעת שירות גבוהה ,היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר בעבודה סוציאלית -חובה ,ניסיון בעבודה עם בני נוער -יתרון,
ניסיון בעבודה עם משתמשים בסמים ו/או באלכוהול -יתרון,
היקף משרה 6 :י"ע ,נכונות לקבלת הדרכה ,הגעה עצמית.
תואר בהנדסה תעשיה וניהול -חובה,
ניסיון עבודה רלוונטי /בתחום הייצור -חובה,
ידע במערכות מידע וניסיון בהקמת פרויקט -יתרון משמעותי,
היכרות עם תוכנת "-"AS-400יתרון ,שליטה טובה באנגלית -חובה,
יחסי אנוש טובים ,תודעת שירות גבוהה ,יכולת עבודה בלחץ,
היקף משרה 1 :י"ע ,נכונות לשעות עבודה מרובות ,הגעה עצמית.
מהנדס/ת פסלטיק /אריזה /חומרים -חובה,
ניסיון עבודה בניהול פרויקטים והפעלת אנשים -חובה,
ניסיון בעבודה עם מכונות -יתרון ,שליטה באנגלית,
יכולת ביטוי בכלת ובעל-פה ,היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.
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 1 :י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום הפלסטיקה -חובה,
ניסיון בתחום חומרים או תהליכים -יתרון,
שליטה מלאה ביישומי ה -Office-חובה,
אנגלית ברמה גבוהה -חובה ,ראיית צבעים תקינה -חובה,
היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.
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טכנאי/ת /הנדסאי/ת כימיה -חובה ,ניסיון עבודה כלבורנט/ית -יתרון,
נטים/יות/
ניסיון בבדיקות מיקרוסקופ-Spectrophotometry , CG,FTIR ,
יתרון ,הכרת מכשור ושיטות בדיקה מעבדתיים,
למפעל קיבוצי
רי/ת איכות
שמעון
מעבדה משרות באזור מ.א .בני
ביישומי ה ,office -יכולת עבודה בסביבה לחוצה,
שליטה
יחסי אנוש טובים 1 ,י"ע ,נכונות לעבוד במשמרות ,הגעה עצמית.
דרישות התפקיד
ארגון
משרה
מס'
תעודת חשמלאי מוסמך -חובה ,ניסיון תעשייתי -יתרון משמעותי,
אזרחית -חובה,
בהנדסת בנין/
ניסיון עבודה במכשור ובקרה -תואר
הנדסה טובה,
טכנית ברמה
חובה ,אנגלית
למפעל קיבוצי
שמלאי/ת
חובה ,רישיון נהיגה -חובה,
המהנדסים
בפנקס
רישום
היקף משרה 1 :י"ע ,נכונות לעבוד במשמרות ,הגעה עצמית.
שנים לפחות בתחום הבניה והפיקוח ,התשתיות
פיזיתשל 9
עבודה
רישיון למלגזה -חובה ,נכונות ניסיון
מסוימת,
לעבודה
לגזן/ית
קיבוצי/ת תחום
למפעלמנהל
סגן/ית
והאחזקה -חובה ,ניסיון בתחום ניהול פרויקטים -יתרון,
הגעה עצמית.
לפארק 1י"ע
היקף משרה:
88228
עידן ,הנגב
יתרון ,ידע בעבודה על מחשב -חובה ,היקף
הנדסה ואחזקההשכלה רלוונטית -יתרון ,ניסיוןשליטה
בערבית --יתרון,
עבודה בתחום
מפורט ,הגשת קו"ח עד לתאריך
מכרז
מצ"ב
י"ע,
1
משרה:
תקשורת טובה עם ילדים והורים ,נכונות לעבודה פיזית מסוימת,
למערכת החינוך
ת לגן ילדים
בשעה ( 84:88מכרז )88/82
8.82.2882
אחריות ,אמינות ודיסקרטיות ,יחסי אנוש טובים,
בקיבוץ
עצמית.ישירות לדוא"לmisra@bns.org.il :
הגעהלפנות
למעוניינים ניתן
יכולת עבודה בצוות ,היקף משרה 1 :י"ע,
תקשורת /כלכלה /משפטים -חובה,
בשיווק/
השכלה רלוונטית -יתרון ,ניסיוןתואר
בתחום -חובה,
עבודה
ובניהול תיקי לקוחות -יתרון,
משרד
בניהול
עבודה
ניסיון
נכונות לעבודה פיזית מסוימת,
תקשורת טובה עם ילדים והורים,
לקיבוץ
/ת מוביל/ה
פרויקטים בתחומי היזמות והתעשייה -יתרון,
בניהול
ניסיון
אחריות ,אמינות ודיסקרטיות ,יחסי אנוש טובים,
לשכה
מנהל/ת
שליטה באנגלית ובערבית -יתרון,
,
חובה
נהיגה
רישיון
היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.
יכולת עבודה
88222
בצוות ,הנגב
לפארק עידן
שליטה ביישומי ה -Office -חובה ,היקף משרה 1 :י"ע,
וקשרי לקוחות
טובים,
אנוש
יחסי
צוות,
עבודת
יכולת
,
חובה
לימוד
שנות
92
גיחים/ות
מצ"ב מכרז מפורט ,הגשת קו"ח עד לתאריך 8.82.2882
ופנסיונרים/יות,
לסטודנטים/יות,
לבתי ספר תיכוניים המשרה מתאימה גם
נות בגרות
)82/82
( 84:88מכרז
בשעה
עצמית.
הגעה
וחלקית
זמנית
למעוניינים ניתן לפנות ישירות לדוא"לmisra@bns.org.il :
תואר בהנדסה כימית /מכונות -חובה ,ניסיון עבודה של  6שנים
לפחות בתפקיד דומה בסביבת ייצור או בתעשייה תהליכית -חובה,
למפעל תעשייתי
מנהל תפעול
ניסיון ניהולי קודם -חובה ,אנגלית ברמה גבוהה -חובה,
נכונות לשעות גמישות .20/9
ניסיון עבודה קודם כמנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת -חובה,
נהל/ת
ניסיון עבודה באתרי בניה גדולים -יתרון,
לפרויקט בניה
אנגלית ברמה גבוהה -חובה ,היקף משרה 1 :י"ע,
יסטרטיבי/ת
נכונות לשעות נוספות מרובות ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה ברפת -יתרון ,נכונות לעבודה פיזית ,היקף משרה 3 :י"ע,
נכונות לעבוד במשמרות ,הגעה עצמית,
לקיבוץ
ד/ת לרפת
ישנה אפשרות למגורים במקום.
תואר הנדסאי /מהנדס חשמל -חובה,
ניסיון של  92שנים לפחות בתחום הקמות תעשייתיות -חובה,
לפרויקט הקמה
ת שטח בכיר
אנגלית ברמה גבוהה -חובה ,יכולת ניהול והובלה ,הגעה עצמית.
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ת לכיתה ג'

לבי"ס יסודי

תואר רלוונטי -חובה ,תעודת הוראה -חובה,
ניסיון בהוראה או הדרכה -יתרון ,אוריינטציה יהודית ,הגעה עצמית.

תעודתהנגב
משרות באזור מ.א .שער
הנהח"ש סוג  -2יתרון,
בגבייה ו/או הנהח"ש -חובה,
דרישות התפקיד
ניסיון עבודהארגון
משרה
מס'
שליטה מלאה ביישומי ה -office -חובה,
ד/ת גביה
ראשון -חובה ,ניסיון עבודה בשיווק ומכירות -חובה,
תואר
יתרון,
יכולת קריאת כרטסת הנהח"ש-
למפעל תעשייתי
רה חלקית
אוריינטציה טיפולית וחברתית,
,
חובה
צוות
בניהול
ניסיון
חברתיימות ותחת לחץ ,יחסי אנוש טובים,
בריבוי מש
עבודהעסקי
יכולתלמיזם
88224
גבוהה ,יוזמה ומרץ ,יכולת עבודה בצוות,
אחריות
וארגון,
סדר
פרויקט
מנהל/ת
אסרטיביות ,נכונות לעבודה מאומצת,
שלסדר,
יכולת דיוק,
עמותה
עצמית .עבודה בלחץ ,יחסי אנוש טובים,היקף משרה 1 :י"ע,
היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה יכולת
הגעה עצמית (רכב חובה).
תעודת הנהח"ש  -922חובה ,תעודת הנהח"ש סוג  -6יתרון,
עבודה אדמיניסטרטיבי -חובה,
ניסיון
בהנהלת -יתרון,
תואר ראשון
חובה,
חשבונות-
ניסיון עבודה של  6שנים לפחות
לארגון בתחום
ת חשבונות
חברה
מזכיר/ת
אנגלית ברמה גבוהה -חובה,
יתרון,
בגבייה
עבודה
ניסיוןידע בתוכנת  -ONEיתרון,
למפעל  -ERPחובה,
ידע וניסיון בתוכנת
איכות הסביבה
88225
שליטה טובה ביישומי ה -Office -חובה ,ראש גדול,
החקלאות
בתחום
וגבייה
היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.
תודעת שירות גבוהה ,יכולת עבודה בצוות 1 ,י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה של  1שנים לפחות בתחום הנוי ,ההשקייה ומיכון קל,
עם כספים -יתרון ,ניסיון בשירות לקוחות -יתרון,
בעבודה
ניסיון
ת תפעולי/ת
חובה,
קיבוצי-
ניסיון בניהול ותחזוקה של גינון
לקיבוץ
בצוות -Office ,חובה ,יכולת עבודה בתנאי לחץ,
ביישומי ה-
מלאה
שליטה
עובדים -חובה ,יכולת עבודה
צוות
פקיד/ת גבייה ניסיון בניהול
88221
הנוי והחצר
ציבורית
לחברה
נכונות לעבודה מאומצת ,היקף משרה 1 :י"ע,
שירות
תודעת שירות גבוהה ,היקף תודעת
גבוהה,עצמית.
י"ע ,הגעה
משרה1 :
נכונות להתחייב לטווח ארוך ,הגעה עצמית.
היכרות עם מערכות  -CNCחובה ,ידע בחריטה -חובה,
ניסיון עבודה בתחום -יתרון,
חובה,
 91טון-
רישיון ג' עד
/ת מחרטה
חובה,
טכניות-
במדידות
שרטוט טכני והבנה
88220
יכולת קריאתלמפעל
נהג/ת
למפעל קיבוצי
לעבודה פיזית מסוימת ,הגעה עצמית.
נכונות
ידע באטמים ובחומרי אטימה -חובה,
ר אטמים
עצמית.ורקע בהדרכה -יתרון ,גישה טובה לנוער ,סבלנות,
היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה ניסיון
88221
לקיבוץ
מדריך/ה
עצמית.
יחסיהגעה
טובים,
אנוש
 92שנות לימוד -חובה ,יכולתיחסי
אנוש טובים,
צוות,
עבודת
גיחים/ות
יתרון ,גישה טובה לילדים ,סבלנות,
בהדרכה
ורקע
ניסיון
תיכוניים המשרה מתאימה גם לסטודנטים/יות ,ופנסיונרים/יות,
לבתי ספר
מדריך/ה
נות בגרות
88222
לקיבוץ
יחסי אנוש טובים ,הגעה עצמית.
 8/2משרה
הגעה עצמית.
מנית וחלקית
יכולת עבודה על קופה ומחשב -חובה ,חריצות,
88288
לקיבוץ
עובד/ת לכלבו
היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.
השכלה תיכונית -חובה ,ידע טכני וניסיון עבודה בתחום -חובה,
למפעל קיבוצי
ידע וניסיון עבודה בתחום הדפוס -חובה ,יכולת עבודה בצוות,
 88288מפעיל/ת קו הדפסה
בתחום הפלסטיקה
נכונות לעבוד במשמרות ,יש הסעות משדרות!
השכלה תיכונית -חובה ,ידע וניסיון בתחום הטכני -חובה,
מפעיל ראשי
למפעל קיבוצי
82181
יכולת עבודת צוות טובה ,נכונות להתחייב ל 6-שנות עבודה לפחות,
בתחום הפלסטיקה
היצור
קו
על
נכונות לעבוד במשמרות ,כולל בחגים .יש הסעות משדרות!

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
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88224

88122

מכונאי/ת תעשיה/
מסגר/ית
אחראי/ת מערכת
תמחיר

למפעל קיבוצי

לקיבוץ

משרה חלקית

88128

מטפל/ת מוביל/ה

לקיבוץ

88112

משגיחים/ות
לבחינות בגרות

לבתי ספר תיכוניים

משרה זמנית וחלקית

88118

אדריכל/ית /
הנדסאי/ת אדריכלות

לחברה העוסקת
בתחום המזון

88885

עובד/ת חממה

למפעל בתחום
החקלאות

88188

איש/ת הזנה

לרפת

88024

נציגי/ות מכירות

לחברת תקשורת

רישיון חשמלאי -יתרון משמעותי ,רישיון למלגזה -יתרון,
ניסיון עבודה של  6שנים לפחות במפעל תעשייתי -חובה,
ידע בעבודות מסגרות ,ריתוך ,פנאומטיקה והידראוליקה,
יכולת טכנית ,יכולת עבודה עצמאית ,היקף משרה 3 :י"ע,
נכונות לשעות נוספות לפי הצורך -גם בשבת ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום -יתרון,
שליטה טובה בתוכנות "חשב" ו -קונטיקי" -חובה ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום -חובה ,ניסיון עבודה קבוצי -יתרון,
גישה טובה לילדים ,יכולת עבודה בצוות ,אחראית,
היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.
 92שנות לימוד -חובה ,יכולת עבודת צוות ,יחסי אנוש טובים,
המשרה מתאימה גם לסטודנטים/יות ,ופנסיונרים/יות,
הגעה עצמית.
תואר אדריכל /הנדסאי אדריכלות -חובה,
ניסיון בתכנון מטבחים בתחום המוסדי -יתרון,
שליטה מלאה בתוכנות אוטוקאד וסקאטש-אפ -חובה,
שליטה מלאה ביישומי ה -Office -חובה,
היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.
השכלה בתחום החקלאות /הגנת הצומח /ביולוגיה -יתרון,
ניסיון בעבודה בתחום -יתרון ,נכונות לעבודה פיזית מאומצת,
היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית
רישיון לטרקטור -חובה ,ניסיון בהפעלת כלים חקלאיים -חובה,
יכולות טכניות -יתרון ,אחריות אישית ,יכולת עבודה בצוות,
נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות ,הגעה עצמית.
אפשרי גם כמשרה חלקית.
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,אוריינטציה מכירתית,
יכולת ביטוי טובה ,יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת,
נכונות לעבוד במשמרות (לפחות  6בשבוע) ,הגעה עצמית.

משרות באזור הדרום ,המרכז והצפון
דרישות התפקיד

מס'

משרה

ארגון

88282

מנהל/ת
הבטחת איכותQA -

לחברה בתחום
מוצרי המזון

תואר בהנדסת מזון -חובה ,ניסיון בניהול צוות -חובה,
ניסיון של  1שנים לפחות בניהול הבטחת איכות במפעל תעשייתי
בתחום מוצרי צריכה /מזון -חובה ,היקף משרה 1 :י"ע,
הגעה עצמית.

88288

מנהל/ת צוות טכני

לחברה להקמת
שדות סולאריים

ידע וניסיון בבניה /קונסטרוקציות /הקמת מתקנים -חובה,
נכונות לעבודה פיזית מאומצת ,יכולת עבודה מאומצת ואינטנסיבית,
היקף משרה 1 :י"ע.

88284

מייצר/ת מדרסים
אורטופדיים

לחברה בתחום
המיכשור הרפואי

רקע פרא רפואי -יתרון ,ניסיון עבודה במכירות -חובה,
ניסיון בעבודת כפיים -חובה ,ידיים טובות ,ייצוגיות,
נכונות לעבוד במשמרות ,היקף משרה 1 :י"ע ,ימי ו' לפי תורנות,
הגעה עצמית.

88212

אם /אב בית

לאגודה לאומית
לילדים בעלי צרכים
מיוחדים

ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,שליטה טובה במחשב -חובה,
אסרטיביות ,אחריות ,סובלנות,
יחסי אנוש טובים ,יכולת עבודה בצוות ,הגעה עצמית (בעל/ת רכב).

82158

מדריכים/ות
טיפוליים/יות

לאגודה לאומית
לילדים בעלי צרכים
מיוחדים

ניסיון בהדרכה -יתרון ,יכולת הכלה,
נכונות לעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים,
נכונות לעבודה במשמרות,
מתאים גם לסטודנטים/יות ולחיילים/ות משוחררים/ות!

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
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תואר במערכות מידע /תעשיה וניהול /מנהל עסקים -חובה,
ניסיון עבודה של  1שנים לפחות בניהול מערך תקשורת בארגון
גדול ומבוזר בארץ ובחו"ל -חובה,
ניסיון עבודה בהגדרת מדיניות נהלים ויישומם -חובה,
ניסיון בתכנון ופריסת מערך תקשורת -חובה,
היכרות של מערכות טלפוניה -חובה,
היכרות עם מערכות מולטימדיה בחדרי ישיבות -חובה,
שליטה טובה ביישומי ה -Office -חובה 1 ,י"ע ,הגעה עצמית.

88125

מנהל/ת צוות
תקשורת

למפעל מזון
באזור פתח תקוה

88114

אחראי/ת
בקרה תקציבית

לפרויקט בניה

תואר ראשון בהנדסה -חובה,
ניסיון קודם בבקרה תקציבית של פרויקטים בתחום הבניה -חובה,
אנגלית ברמה גבוהה -חובה ,היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.

88115

מנהל/ת אתר
בניה תעשייתי

לאתר בניה של
מפעל תעשייתי

תואר בהנדסה אזרחית /מכונות -חובה,
ניסיון עבודה של  92שנים לפחות בפרויקטים תעשייתיים -חובה,
אנגלית ברמה גבוהה -חובה ,היקף משרה 1 :י"ע.

88111

שרטט/ת אוטוקאד

לחברה העוסקת
בהקמת מפעלים

88110

מנהל/ת
מערכת חינוך

לקיבוץ

88111

מנהל/ת מרכולית

לקיבוץ

88112

בילדר/ית-
טכנאי/ת שטח

לחברה להקמת
שדות סולאריים

88821

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 1 :י"ע ,הגעה עצמית.

88881

מטפלים/ות
לגיל הרך

לקיבוץ

תעודה מקצועית -יתרון,
ניסיון עבודה בגיל הרך ובחינוך הקיבוצי -יתרון ,יכולת עבודה בצוות,
נכונות לעבודה פיזית מסוימת ,הגעה עצמית.

שליטה בתוכנת אוטוקאד -חובה,
ניסיון עבודה של שנתיים לפחות בתחום -חובה,
ניסיון עבודה בתחום האנרגיה והחשמל -יתרון,
אנגלית ברמה גבוהה ,היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.
השכלה רלוונטית -חובה ,ניסיון בתחום החנוך -חובה,
ניסיון בניהול צוות -חובה ,ניסיון בניהול מערכות מורכבות-יתרון,
היכרות עם המגזר הקיבוצי -יתרון,
היכרות עם עבודה בקיבוץ המתחדש -יתרון,
שליטה ביישומי ה -office -חובה ,ראייה מערכתית,
יחסי אנוש טובים ,היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית.
השכלה רלוונטית -יתרון ,ניסיון בניהול צוות -חובה,
ניסיון בתפקיד ניהולי בתחום השירות /מזון /מכירות -חובה,
ידע בניהול מלאי וניהול כספים ותקציב -חובה,
ניסיון בעבודה מול ספקים -חובה ,יכולת ארגון ותפעול,
יחסי אנוש טובים ,סבלנות וסובלנות ,תודעת שירות גבוהה,
הגעה עצמית ,ישנה אפשרות להפעלה עצמאית /יזמות.
ניסיון בעבודת שטח -חובה ,נכונות לעבודה בתנאי מזג אויר -חובה,
ראש גדול ,מחויבות ,לויאליות ,מוסר עבודה גבוה,
היקף משרה 1 :י"ע ,נכונות לשעות נוספות.
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לפארק התעסוקה המשותף עידן הנגב
דרוש/ה
סגן/ית מנהל/ת תחום הנדסה ואחזקה
מכרז מספר 21/10
תאור תפקיד:
ליווי תכנון פרוייקטים
תיאום פיקוח ובקרה על פרויקטים
פיקוח על קבלנים
מתן דיווחים לדרג הבכיר אודות התקדמות התכנון והביצוע של הפרויקטים השונים.
עבודה בתיאום עם מהנדס הרשות ,יועצים חיצוניים,ועדות תכנון ומתכננים.
כפיפות ארגונית:
מנכ"ל החברה
תנאי סף:
בעל תואר אקדמי בהנדסת בניין או הנדסה אזרחית
בעל ניסיון מוכח של  7שנים לפחות בתחום הבניה הפיקוח ,התשתיות והאחזקה.
ניסיון בתחום ניהול פרויקטים-יתרון.
רישום בפנקס המהנדסים
רשיון נהיגה
כישורים אישיים:
תכונות ניהול וארגון ,יחסי אנוש מעולים ,כושר ניהול מו"מ בע"פ ובכתב ברמה גבוהה ,עמידה במצבי לחץ
וניהול מערכות מורכבות ורב משימתיות ,יכולת קבלת החלטות ,סמכותיות ,חריצות ויוזמה ,יכולת ייצוג
החברה בפני גורמים חיצוניים.
דרישות ייחודיות לתפקיד:
ידיעת השפה השפה הערבית-יתרון.
לעובד מהמגזר הבדואי תושב הנגב-יתרון.
ידע בעבודה עם מחשב
אחוזי משרה011% -
תחילת עבודה -ינואר 3102
קורות חיים יש להגיש על עד ליום שני ה 2/10/10-בשעה ,11:22
עבור משרת מנהל תחום הנדסה ואחזקה מס' מכרז .10/03
נא לצרף לפנייה עותק של תעודות אקדמאיות ,אישורים לנסיון מקצועי והמלצות ,פנייה שלא יצורפו לה כל
התעודות הרלוונטיות ,לא תיבדק.
ניתן להעביר לדוא"ל misra@bns.org.il :או במעטפה סגורה לבית המועצה לידי כרמית.
או ליעל בריט פרידמן בדוא"לm.misra@sng.org.il :
לפרטים נוספים:
ניתן לברר פרטים מקדימים עם מנכ"ל עידן הנגב משה פאול במייל .moshep@bns.org.il
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לפארק התעסוקה המשותף עידן הנגב
דרוש/ה
מנהל/ת לשכה וקשרי לקוחות
20/10
תאור התפקיד:

ניהול והפעלת לשכת מנכ"ל החברה ,תוך מתן סיוע אדמיניסטרטיבי  ,בהתאם להנחיותיו.
ריכוז ותיאום עבודת לשכת מנכ"ל החברה לקידום הנושאים שבאחריותו ,לרבות הטיפול בפניות גורמי פנים
וחוץ שונים בהתאם להנחיותיו.
פיקוח על ניהול לוח הזמנים של עבודת הלשכה ,כולל פגישות וסיורים ,עפ"י הצרכים וסדרי העדיפויות.
אחריות לניהול תיקי היזמים וניהול קשרי הלקוחות

כפיפות ארגונית:
מנכ"ל החברה

דרישות סף לתפקיד:

הכרת המחשב ותוכנות אופיס
אזרח ישראל
רישיון נהיגה
תואר ראשון באחד מן התחומים הבאים :שיווק/תקשורת/כלכלה/משפטים

דרישות נוספות:

בעל ניסיון בניהול משרד וניהול תיקי לקוחות-יתרון
בעל ניסיון בניהול פרויקטים בתחומי היזמות והתעשייה-יתרון
עברית על בוריה
ערבית+אנגלית – יתרון

כישורים אישיים:

תכונות ניהול וארגון ,יחסי אנוש מעולים ,יושרה אמינות ומהימנות אישית ,יעילות וניהול מערכות מורכבות
רב משימתיות ,יצירתיות ,יכולת ביטוי טובה בכתב ובע"פ.
אחוזי משרה011% -
תחילת עבודה-ינואר 3102

קורות חיים יש להגיש על עד ליום שני ה 2/10/10-בשעה ,11:22
עבור משרת מנהל/ת לשכה וקשרי לקוחות מס' מכרז .13/03
נא לצרף לפנייה עותק של תעודות אקדמאיות ,אישורים לנסיון מקצועי והמלצות ,פנייה שלא יצורפו לה כל
התעודות הרלוונטיות ,לא תיבדק.
ניתן להעביר לדוא"ל misra@bns.org.il :או במעטפה סגורה לבית המועצה לידי כרמית,
או לידי יעל בריט פרידמן בדוא"לm.misrot@sng.org.il :

לפרטים נוספים:
ניתן לברר פרטים מקדימים עם מנכ"ל עידן הנגב משה פאול במייל .moshep@bns.org.il

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
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