לקידום סולידריות תעסוקתית אזורית

21.61.6

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 :

המפגש יתקיים ביום ו' ה 2..7.71.7 -בשעות 13:81-.7:11
בחדר הישיבות במ.א .בני שמעון
סיון בלנק – מרכז "מעברים" | 122-7317721 ,150-8255.73
קרן סביון כחילה – בני שמעון | 13-77..287 ,151-8888388

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

רשימת משרות עדכניות ליום 21.61.6
*המשרות המפורטות להלן מיועדות לנשים וגברים

משרות באזור מ1א 1יואב
מס'

משרה

ארגון

.5936

מנהל/ת חשבונות

למשרד לייעוץ מס

.5935

מנהל/ת חשבונות-
מזכיר/ה

למשרד לייעוץ מס

 ./6משרה

.5931

.5933

מנהל/ת הפצה
ופיתוח עסקי

לחברה העוסקת
בהובלת כימיקלים

מנהל/ת חינוך
הגיל הרך

לקיבוץ

 ./6משרה

.5932

מוכר/ת

לבית אופנה

.5962

פקיד/ת גבייה

לחברה ציבורית

.5121

עובד/ת להכנת
משלוחים

למפעל כימיקלים
בא.ת .באר טוביה

.59.2

קניין/ית יבוא
למחלקת רכש
והתקשרויות

לחברה

.59.1

רכז/ת חוזים
במחלקת רכש
והתקשרויות

לחברה

.59.1

מנהל/ת הקמה

לפרויקט בניה

.59.9

חשב/ת שכר

לארגון בתחום
החקלאות

דרישות התפקיד
תעודת הנהח"ש סוג  -2חובה ,תעודת הנהח"ש סוג  -3יתרון,
ניסיון בהנהח"ש כפולה -חובה,
ניסיון בהגשת דוחות לרשויות ושידור -חובה,
שליטה ביישומי ה Office -בכלל וב Excel -בפרט -חובה,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תעודת הנהח"ש סוג  -2חובה,
שליטה ביישומי ה Office -בכלל וב Excel -בפרט -חובה,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום הלוגיסטיקה וההפצה -חובה,
ניסיון ניהולי -חובה ,ניסיון בעבודה מול לקוחות -חובה,
ניסיון עבודה במסחר /פיתוח פעילות עסקית -חובה 5 ,י"ע.
תואר בתחום החינוך -חובה ,ניסיון עבודה בגן קיבוצי -חובה,
יכולת ארגונית וניהולית ,יכולת ניהול תקציב ,יכולת הנעת עובדים,
יכולת התאמה ולמידה בסביבה משתנה ,יחסי אנוש טובים,
אסרטיביות ,שליטה ביישומי ה -Office -חובה ,הגעה עצמית.
ניסיון במכירות -חובה ,ניסיון במכירות בתחום הביגוד -יתרון,
יכולת עבודה בצוות ,יחסי אנוש טובים ,ראש גדול ,שירותיות,
אדיבות ,נכונות לעבוד גם במחסן 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון בעבודה עם כספים -יתרון ,ניסיון בשירות לקוחות -יתרון,
שליטה מלאה ביישומי ה -Office -חובה ,יכולת עבודה בתנאי לחץ,
תודעת שירות גבוהה ,נכונות לעבודה מאומצת ,היקף משרה5 :
י"ע ,נכונות להתחייב לטווח ארוך ,הגעה עצמית.
רישיון למלגזה -חובה ,ניסיון בהכנת משלוחים -חובה,
נכונות לעבודה פיזית מאומצת ,היקף משרה 5 :י"ע,
יש הסעות מאשקלון ,ק 1גת וק 1מלאכי!
תעודת הנדסאי /טכנאי מכונות -חובה,
השכלה נוספת בתחום הרכש והלוגיסטיקה -חובה,
ניסיון עבודה של  3שנים לפחות ברכש חו"ל -חובה,
הכרת ציוד מכונות וחשמל -חובה ,אנגלית ברמה טובה -חובה,
שליטה טובה ביישומי ה -office -חובה 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.
תעודת הנדסאי /טכנאי מכונות -יתרון ,ניסיון עבודה של  5שנים
לפחות בהפקת חוזים והזמנות עבודה לקבלנים -חובה,
אנגלית ברמה טובה -חובה ,שליטה מלאה ביישומי ה,Office -
היקף משרה 5 :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 5 :י"ע ,נכונות לשעות נוספות מרובות.
תעודת חשבות שכר -חובה,
תעודת הנהח"ש סוג  3עם ניסיון של  4שנים לפחות -חובה,
ניסיון עבודה של  4-5שנים 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 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

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

.5961

עובד/ת סוציאלי/ת
 ./6משרה

לעמותה

.5329

אחראי/ת תפ"י
ומנהל/ת פרויקט נר"י

למפעל קיבוצי

.5612

מהנדס/ת פיתוח

למפעל קיבוצי

.5611

מנהל/ת מעבדה

למפעל קיבוצי

.6.16

אחראי/ת מתאם/ת
הבטחת איכות על
חומרי הגלם

למפעל קיבוצי

.5611

לבורנטים/יות/
מבקרי/ת איכות
למעבדה

למפעל קיבוצי

.5619

חשמלאי/ת

למפעל קיבוצי

.5162

מלגזן/ית

למפעל קיבוצי

.5.15

סייע/ת לגן ילדים

למערכת החינוך
בקיבוץ

.5111

מטפל/ת מוביל/ה

לקיבוץ

.5119

משגיחים/ות
לבחינות בגרות

לבתי ספר תיכוניים

משרה זמנית וחלקית

.5139

סגן/ית מנהל תפעול

למפעל תעשייתי

.5121

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי/ת

לפרויקט בניה

תואר בעבודה סוציאלית -חובה ,ניסיון בעבודה עם בני נוער -יתרון,
ניסיון בעבודה עם משתמשים בסמים ו/או באלכוהול -יתרון,
היקף משרה 3 :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 5 :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 5 :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 5 :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 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
טכנאי/ת /הנדסאי/ת כימיה -חובה ,ניסיון עבודה כלבורנט/ית -יתרון,
ניסיון בבדיקות מיקרוסקופ-Spectrophotometry , CG,FTIR ,
יתרון ,הכרת מכשור ושיטות בדיקה מעבדתיים,
שליטה ביישומי ה ,office -יכולת עבודה בסביבה לחוצה,
יחסי אנוש טובים 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.
רישיון למלגזה -חובה ,נכונות לעבודה פיזית מסוימת,
היקף משרה 5 :י"ע ,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 -יתרון ,ניסיון עבודה בתחום -חובה,
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.
 92שנות לימוד -חובה ,יכולת עבודת צוות ,יחסי אנוש טובים,
המשרה מתאימה גם לסטודנטים/יות ,ופנסיונרים/יות,
הגעה עצמית.
תואר בהנדסה כימית /מכונות -חובה ,ניסיון עבודה של  3שנים
לפחות בתפקיד דומה בסביבת ייצור או בתעשייה תהליכית -חובה,
ניסיון ניהולי קודם -חובה ,אנגלית ברמה גבוהה -חובה,
נכונות לשעות גמישות .24/9
ניסיון עבודה קודם כמנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת -חובה,
ניסיון עבודה באתרי בניה גדולים -יתרון,
אנגלית ברמה גבוהה -חובה ,היקף משרה 5 :י"ע,
נכונות לשעות נוספות מרובות ,הגעה עצמית.

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

.6623

עובד/ת לרפת

לקיבוץ

ניסיון עבודה ברפת -יתרון ,נכונות לעבודה פיזית ,היקף משרה6 :
י"ע ,נכונות לעבוד במשמרות ,הגעה עצמית,
ישנה אפשרות למגורים במקום.

משרות באזור מ1א 1בני שמעון
מס'

משרה

ארגון

.5931

מנהלן/ית
אדמיניסטרטיבי/ת

לקמוס חינוכי
"מבואות הנגב"

תואר בניהול /כלכלה /מנהל עסקים /מנהל ציבורי -חובה,
ניסיון של  3שנים לפחות בניהול אדמיניסטרטיבי וניהול כח אדם,
ידע וניסיון בניהול תקציב /מעקב ובקרה -חובה,
ניסיון בניהול מערכות מחשוב -יתרון,
ידע וניסיון בניהול פרויקטים בהיקף גדול -יתרון,
שליטה ביישומי ה -office -חובה ,יחסי אנוש טובים,
תודעת שירות גבוהה ,היקף משרה 5 :י"ע,
נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות ,הגעה עצמית.
מצ"ב מכרז מפורט ,הגשת קו"ח עד לתאריך .21.6161.6
למעוניינים ניתן לפנות ישירות לדוא"לmisra@bns.org.il :

אח/ות מרפאה

לקיבוץ

תעודת אח/ות מוסמך/ת -חובה ,ניסיון עבודה בטיפת חלב -יתרון,
יחסי אנוש טובים ,הגעה עצמית.

.5939

איש/ת אחזקה

לארגון בתחום
איכות הסביבה

מכונאי מכונות כללי -חובה ,ניסיון במסועים והידראוליקה -חובה,
ניסיון בתחום החשמל -יתרון ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

.5965

מחנך/ת לכיתה ג'

לבי"ס יסודי

.5121

פקיד/ת גביה

למפעל תעשייתי

.5931

משרה חלקית

משרה חלקית

.5165

מנהל/ת חשבונות

לארגון בתחום
איכות הסביבה

.5191

מנהל/ת תפעולי/ת
לתחום הנוי והחצר

לקיבוץ

.519.

מפעיל/ת מחרטה
לייצור אטמים

למפעל קיבוצי

.5119

משגיחים/ות
לבחינות בגרות
משרה זמנית וחלקית

לבתי ספר תיכוניים

דרישות התפקיד

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

תעודת הנהח"ש סוג  -2יתרון,
ניסיון עבודה בגבייה ו/או הנהח"ש -חובה,
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.
תעודת הנהח"ש  -922חובה ,תעודת הנהח"ש סוג  -3יתרון,
ניסיון עבודה של  3שנים לפחות בהנהלת חשבונות -חובה,
ידע וניסיון בתוכנת  -ERPחובה ,ידע בתוכנת  -ONEיתרון,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה של  5שנים לפחות בתחום הנוי ,ההשקייה ומיכון קל,
ניסיון בניהול ותחזוקה של גינון קיבוצי -חובה,
ניסיון בניהול צוות עובדים -חובה ,יכולת עבודה בצוות,
תודעת שירות גבוהה ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
היכרות עם מערכות  -CNCחובה ,ידע בחריטה -חובה,
יכולת קריאת שרטוט טכני והבנה במדידות טכניות -חובה,
ידע באטמים ובחומרי אטימה -חובה,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
 92שנות לימוד -חובה ,יכולת עבודת צוות ,יחסי אנוש טובים,
המשרה מתאימה גם לסטודנטים/יות ,ופנסיונרים/יות,
הגעה עצמית.
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משרות באזור מ1א 1שער הנגב
מס'

משרה

ארגון

.5921

מנהל/ת מערכת
חינוך

לקיבוץ

.592.

אח/ות מרפאה
 ./6משרה

לקיבוץ

.5926

מנהל/ת חשבונות

למפעל
בתחום החקלאות

.5925

מרצה להנהלת
חשבונות סוג .26

למכללה אקדמית

.5921

מרצה להנהלת
חשבונות סוג 5

למכללה אקדמית

.5923

מרצה לתורת
החשמל

למכללה אקדמית

.5922

סטודנט/ית למשרת
ייעוץ לימודי

למכללה אקדמית

.5921

מנהל/ת ומפעיל/ת
מחסן חלפים

למחסן ממוחשב
בתחום הרכב

.5921

מנקה

לעמותה לצעירים
בעלי מוגבלויות

.5961

מנהל/ת פרויקט

למיזם עסקי חברתי
של עמותה

.5963

מזכיר/ת חברה
וגבייה

למפעל
בתחום החקלאות

.5962

פקיד/ת גבייה

לחברה ציבורית

.5961

נהג/ת

למפעל

דרישות התפקיד
לימודים פורמאליים רלוונטיים -יתרון ,רקע מקצועי בחינוך -חובה,
ניסיון ניהולי -חובה ,הכרות עם מערכת החינוך הקיבוצית -חובה,
הבנה בבניית וניהול תקציב -חובה,
יכולת ארגונית וניהולית להובלת תהליכים,
כושר ארגון וקבלת החלטות ,יוזמה ,יצירתיות ,מוטיבציה גבוהה,
יחסי אנוש טובים ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תעודת אח/ות מוסמך/ת -חובה ,ניסיון בתחום -חובה,
היכרות עם האוכלוסיה הקיבוצית -חובה ,הגעה עצמית.
תעודת הנהח"ש סוג  -3חובה ,ניסיון במפעל יצרני תעשייתי -חובה,
ניסיון ברכש ומלאי -חובה,
ניסיון בעבודה עם מערכות לוגיסטיות ופיננסיות -חובה,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תעודת הנהח"ש סוג  /3יועץ מס -חובה,
ניסיון עבודה של  3שנים לפחות בתחום (ב 5 -השנים האחרונות),
ניסיון בהוראה /הדרכה -יתרון משמעותי ,היקף משרה 2 :י"ע,
נכונות לעבוד בשעות הערב ,הגעה עצמית.
רו"ח /תעודת הנהח"ש סוג  /3יועץ מס -חובה,
ניסיון עבודה של שנתיים לפחות בתחום (ב 5 -השנים האחרונות),
שליטה מלאה בתוכנות חשבשבת ומכפל -חובה,
ניסיון בהוראה /הדרכה -יתרון משמעותי ,היקף משרה 2 :י"ע,
נכונות לעבוד בשעות הערב ,הגעה עצמית.
הנדסאי /מהנדס חשמל מוסמך -חובה,
ניסיון תעסוקתי בתחום -יתרון משמעותי,
ניסיון בהוראת תורת החשמל -חובה ,היקף משרה :י"ע  9ויום ו',
נכונות לעבוד בשעות הערב ,הגעה עצמית.
סטודנט/ית לתואר ראשון במכללת ספיר בעל/ת יתרת לימודים של
שנתיים לפחות -חובה ,תקשורת בינאישית טובה 2 ,י"ע לפחות,
נכונות לעבוד בשעות אחה"צ והערב עד סוף ינואר ולאחר מכן
בשעות הבוקר ,הגעה עצמית.
ניסיון בניהול מחסן ממוחשב -חובה,
ניסיון בניהול מחסן ממוחשב בתחום הרכב -יתרון,
ידע ושליטה בהפעלת מחשב -חובה ,אנגלית ברמה גבוהה -חובה,
יכולת ארגון וסדר ,יכולת עבודה בצוות ,יכולת עבודה בתנאי לחץ,
היקף משרה 6 :י"ע ,הגעה עצמית.
נכונות לעבודה פיזית מסויימת ,היקף משרה 9 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר ראשון -חובה ,ניסיון עבודה בשיווק ומכירות -חובה,
ניסיון בניהול צוות -חובה ,אוריינטציה טיפולית וחברתית,
סדר וארגון ,אחריות גבוהה ,יוזמה ומרץ ,יכולת עבודה בצוות,
יכולת עבודה בלחץ ,יחסי אנוש טובים,היקף משרה 5 :י"ע,
הגעה עצמית (רכב חובה).
תואר ראשון -יתרון ,ניסיון עבודה אדמיניסטרטיבי -חובה,
ניסיון עבודה בגבייה -יתרון ,אנגלית ברמה גבוהה -חובה,
שליטה טובה ביישומי ה -Office -חובה ,ראש גדול,
תודעת שירות גבוהה ,יכולת עבודה בצוות 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון בעבודה עם כספים -יתרון ,ניסיון בשירות לקוחות -יתרון,
שליטה מלאה ביישומי ה -Office -חובה ,יכולת עבודה בתנאי לחץ,
תודעת שירות גבוהה ,נכונות לעבודה מאומצת ,היקף משרה 5 :י"ע,
נכונות להתחייב לטווח ארוך ,הגעה עצמית.
רישיון ג' עד  95טון -חובה ,ניסיון עבודה בתחום -יתרון,
נכונות לעבודה פיזית מסוימת ,הגעה עצמית.
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.5961

מדריך/ה חברתי/ת

לקיבוץ

.5951

עובד/ת לכלבו

לקיבוץ

.595.

מפעיל/ת קו הדפסה

למפעל קיבוצי
בתחום הפלסטיקה

.6152

מפעיל ראשי
על קו היצור

למפעל קיבוצי
בתחום הפלסטיקה

.5691

מכונאי/ת תעשיה/
מסגר/ית

למפעל קיבוצי

.5196

אחראי/ת מערכת
תמחיר

לקיבוץ

משרה חלקית

.5195

מטפל/ת מוביל/ה

לקיבוץ

.5119

משגיחים/ות
לבחינות בגרות

לבתי ספר תיכוניים

משרה זמנית וחלקית

.5113

עובד/ת חממה

למפעל בתחום
החקלאות

.5191

נציגי/ות מכירות

לחברת תקשורת

ניסיון עבודה בחינוך /רקע בתנועת נוער -חובה,
ניסיון ורקע בהדרכה -יתרון ,גישה טובה לנוער ,סבלנות,
יחסי אנוש טובים ,אפשרי גם כמשרה חלקית ,הגעה עצמית,
מתאים גם לסטודנטים/יות!
יכולת עבודה על קופה ומחשב -חובה ,חריצות,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
השכלה תיכונית -חובה ,ידע טכני וניסיון עבודה בתחום -חובה,
ידע וניסיון עבודה בתחום הדפוס -חובה ,יכולת עבודה בצוות,
נכונות לעבוד במשמרות ,יש הסעות משדרות!
השכלה תיכונית -חובה ,ידע וניסיון בתחום הטכני -חובה,
יכולת עבודת צוות טובה ,נכונות להתחייב ל 3-שנות עבודה לפחות,
נכונות לעבוד במשמרות ,כולל בחגים .יש הסעות משדרות!
רישיון חשמלאי -יתרון משמעותי ,רישיון למלגזה -יתרון,
ניסיון עבודה של  3שנים לפחות במפעל תעשייתי -חובה,
ידע בעבודות מסגרות ,ריתוך ,פנאומטיקה והידראוליקה,
יכולת טכנית ,יכולת עבודה עצמאית ,היקף משרה 6 :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 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
 92שנות לימוד -חובה ,יכולת עבודת צוות ,יחסי אנוש טובים,
המשרה מתאימה גם לסטודנטים/יות ,ופנסיונרים/יות,
הגעה עצמית.
השכלה בתחום החקלאות /הגנת הצומח /ביולוגיה -יתרון,
ניסיון בעבודה בתחום -יתרון ,נכונות לעבודה פיזית מאומצת,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,אוריינטציה מכירתית,
יכולת ביטוי טובה ,יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת,
נכונות לעבוד במשמרות (לפחות  3בשבוע) ,הגעה עצמית.

משרות באזור הדרום ,המרכז והצפון
דרישות התפקיד

מס'

משרה

ארגון

.5929

מנהל/ת
תקשורת חוץ

למפעל בתחום המזון
באזור פתח תקוה

תואר בתקשורת /התנהגות ארגונית /מנהל עסקים -חובה,
תואר שני -יתרון ,ניסיון עבודה של  3שנים לפחות בארגון גלובלי
גדול בתפקיד בכיר בתחום תקשורת חוץ /ניסיון במערכות הסברה
בינלאומיות -חובה ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

.5911

מנהל/ת מכירות
אזורי/ת -אזור ים
המלח וירושלים

למפעל בתחום המזון
באזור ראשון לציון

תואר -יתרון ,ניסיון של שנתיים לפחות במכירות שטח -חובה,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

.591.

סוכן/ת מכירות
לקוחות גדולים

למפעל בתחום המזון
באזור ראשון לציון

.5916

מיישם/ת BI

למפעל בתחום המזון
באזור פתח תקוה

תעודת בגרות -חובה ,השכלה על תיכונית -יתרון,
ניסיון עבודה של שנתיים לפחות במכירות שטח -חובה,
היכרות וניסיון עבודה עם שוק מוצרי הצריכה ומוצרי מזון -יתרון,
יכולת ניהול מו"מ עם לקוחות בתחומי סחר ומבצעים -חובה,
יחסי אנוש טובים ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר בהנדסה /כלכלה /מערכות מידע -יתרון,
ניסיון עבודה של שנתיים לפחות ביישום  -BIחובה,
ניסיון עבודה של שנה לפחות ביישום  -SAP-BWחובה,
ידע תהליכי בחברת מוצרי צריכה גדולה -יתרון,
אנגלית ברמה גבוהה מאוד -חובה 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
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.5915

אח/ות מוסמך/ת

למרפאה

תעודת אח/ות מוסמך/ת -חובה ,ניסיון בתחום -חובה,
ניסיון עבודה במרפאה קהילתית /כפרית -יתרון,
תודעת שירות גבוהה ,יחסי אנוש טובים ,יכולת עבודה בצוות,
 5י"ע ,נכונות לעבוד בימי ו' ובערבים לפי הצורך ,הגעה עצמית.

.5911

חשמלאי/ת
מוסמך/ת

לחברה להקמת
שדות סולאריים

תעודת חשמלאי מוסמך-חובה ,ניסיון עבודה בתעשייה -חובה,
ניסיון בעבודות הקמה בשטח -חובה,
נכונות לעבוד בתנאי מזג אויר 5 ,י"ע ,נכונות לשעות נוספות.

.5192

עו"ד ורו"ח

למפעל מזון
באזור פתח תקוה

.5956

מנהל/ת
הבטחת איכותQA -

לחברה בתחום
מוצרי המזון

.5955

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 5 :י"ע.

.5951

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 5 :י"ע ,ימי ו' לפי תורנות,
הגעה עצמית.

.5626

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).

.6231

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!

.5121

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 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

.5123

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 5 :י"ע.

.5122

שרטט/ת אוטוקאד

לחברה העוסקת
בהקמת מפעלים

.5121

מנהל/ת
מערכת חינוך

לקיבוץ

משרה חלקית

.5121

מנהל/ת מרכולית

לקיבוץ

תואר במשפטים וחשבונאות -חובה ,ניסיון עבודה של  3שנים
לפחות כרו"ח ועו"ד בחברה ציבורית או במשרד עו"ד המתמחה
בשוק ההון -חובה ,היכרות מעמיקה עם דיני ניירות ערך -יתרון,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר בהנדסת מזון -חובה ,ניסיון בניהול צוות -חובה,
ניסיון של  5שנים לפחות בניהול הבטחת איכות במפעל תעשייתי
בתחום מוצרי צריכה /מזון -חובה ,היקף משרה 5 :י"ע,
הגעה עצמית.

שליטה בתוכנת אוטוקאד -חובה,
ניסיון עבודה של שנתיים לפחות בתחום -חובה,
ניסיון עבודה בתחום האנרגיה והחשמל -יתרון,
אנגלית ברמה גבוהה ,היקף משרה 5 :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 5 :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.
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ניסיון בעבודת שטח -חובה ,נכונות לעבודה בתנאי מזג אויר -חובה,
ראש גדול ,מחויבות ,לויאליות ,מוסר עבודה גבוה,
היקף משרה 5 :י"ע ,נכונות לשעות נוספות.

.5129

בילדר/ית-
טכנאי/ת שטח

לחברה להקמת
שדות סולאריים

.5591

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.

.5.52

מטפלים/ות
לגיל הרך

לקיבוץ

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

משרות רילוקיישן
מס'

משרה

ארגון

.5913

מנהל/ת פעילות
חוות חקלאיות

לחברה בעלת
פעילות בינלאומית

.5912

מגדל/ת בקר מנוסה

לחברה להקמת
פרויקטים חקלאיים
באפריקה

דרישות התפקיד
ניסיון של  92שנים לפחות בניהול פעילויות חקלאיות -חובה,
שליטה מלאה ביישומי ה -Office -חובה,
אנגלית ברמה גבוהה מאוד -חובה,
שליטה בספרדית /פורטוגזית -יתרון משמעותי,
נכונות לטיסות מרובות לחו"ל.
ניסיון עבודה של  5שנים לפחות בתחום הבקר -חובה,
ניסיון בהובלת פרויקטים -יתרון משמעותי,
אנגלית ברמה גבוהה -חובה,
שליטה בספרדית /פורטוגזית -יתרון משמעותי.

משרות בתחום הייטק
משרה

תכניתן WEB
לחברת AKOL

דרישות התפקיד
ניסיון של שלוש שנים ומעלה באחד מהתחומים הבאים,Java Script, , C# ,ASP/ASP.NET :
SQL Server/SQL ,HTML 5 , MVC / MVP, High Charts/Jquery ,HTML, CSS
 , reporting servicesבניית ארכיטקטורה לפיתוח מערכת/בדיקת עומסים.TFF ,
יתרון לבעלי היכרות עם שפות .Delphi
כישורים :יצירתיות ,יוזמה ועצמאות ,יכולת עבודה בצוות ,יכולת לימוד עצמית.
התפקיד כולל עבודה שותפת מול לקוחות החברה.
סוג משרה :משרה מלאה.
מיקום העבודה בקיבוץ ברור חיל ,לשליחת קורות חיים:
bella@akol.co.il
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מכרז
לקרן בני שמעון בני שמעון
דרוש/ה
מנהלן/ית אדמיניסטרטיבי/ת לקמפוס חינוכי "מבואות הנגב"
הגדרת התפקיד :
 תכנון תקציב הקמפוס החינוכי והיחידות השונות ,מעקב ובקרה על ביצוע התקציב.
 ניהול רכש לכלל יחידות הקמפוס.
 ניהול תהליכי תחזוקה ,אחזקה פיתוח ובינוי בקמפוס החינוכי.
 ניהול פרויקט הבינוי בבית הספר.
 ניהול נושא הטכנולוגיה ,המידע והתקשוב.
 ניהול משאבי אנוש כולל משכורות המורים והעובדים.
 גיוס משאבים.

דרישות התפקיד :
 תואר ראשון רלוונטי (ניהול/כלכלה/מנהל עסקים/מנהל ציבורי).
 ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול אדמיניסטרטיבי וניהול כח -אדם.
 ידע וניסיון בניהול תקציב/מעקב ובקרה.
 ניסיון בתחום ניהול מערכות מחשוב -יתרון.
 ידע וניסיון בניהול פרויקטים בהיקף גדול -יתרון.
 יחסי אנוש טובים ,תודעת שירות גבוהה.
 נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות גם מעבר לשעות העבודה המקובלות.
 שליטה בתוכנות  office, excelושליטה באינטרנט.
תחילת עבודה – מיידי!
כפיפות ארגונית  :מנהל בית הספר.
היקף משרה( 011% :משרה מלאה  5..4 -שעות).
יתרון לתושב/ת המועצה האזורית בני שמעון
קורות חיים יש להעביר עד ליום ראשון ה01/0./0.-
יש לצרף עותק מהתעודה האקדמאית ,אישורים לניסיון מקצועי והמלצות.
לדוא"ל misra@bns.org.il :או בפקס11-3304190 :
או לידי יעל בריט פרידמן בדוא"לm.misrot@sng.org.il :
תאור הקמפוס החינוכי מבואות הנגב:
בית ספר על יסודי שש שנתי ז'-יב'.
פנימייה חינוכית לחניכי תוכנית נעל"ה.
מרכז חברתי – חינוכי לכלל נוער המועצה האזורית.
חווה אקולוגית – חינוכית.
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