לקידום סולידריות תעסוקתית אזורית

21..1.7

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:
מיקום

תאריך
פתיחה

יום ושעות
הקורס

הקורס
נשים יוזמות עסק

מכללת ספיר

9119912292

יום ד'99:22-22:22 ,

יישומי המחשב
למתחילים
יישומי המחשב
למתקדמים
הכשרת מנהלי
קהילה
ניהול עסקי בענף
החקלאות

נופי הבשור

2119912292

ימי א'91:62-97:62 ,

נופי הבשור

2219912292

ימי ה'91:62-97:62 ,

מכללת ספיר

9919212292

ימי ב'91:22-92:22 ,

מכללת ספיר

2119212292

ימי ג'91:62-22:62 ,

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

רשימת משרות עדכניות ליום 21..1.7
*המשרות המפורטות להלן מיועדות לנשים וגברים

משרות באזור מ1א 1יואב
מס'

משרה

ארגון

.5831

סגן/ית מנהל תפעול

למפעל תעשייתי

.5831

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי/ת

לפרויקט בניה

.5733

מוכר/ת
משרה חלקית

לחנות

.7733

עובד/ת לרפת

לקיבוץ

.587.

מפקח/ת שטח בכיר

לפרויקט הקמה

.5877

איש/ת חינוך

.5871

.5873

משרה חלקית

לתכנית העוסקת
בזהות ועמיות
יהודית

מדריך/ת נעורים

לקיבוץ

מדריך/ה לחינוך
הבלתי פורמלי

לקיבוץ

חונך/ת לנער עם
צרכים מיוחדים

לקיבוץ

משרה חלקית

משרה חלקית

.5873

משרה חלקית

.58.7

מנהל/ת צוות עובדים
בקווי הייצור

למפעל תעשייתי
בתחום המזון

דרישות התפקיד
תואר בהנדסה כימית /מכונות -חובה ,ניסיון עבודה של  6שנים
לפחות בתפקיד דומה בסביבת ייצור או בתעשייה תהליכית -חובה,
ניסיון ניהולי קודם -חובה ,אנגלית ברמה גבוהה -חובה,
נכונות לשעות גמישות 121/9
ניסיון עבודה קודם כמנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת -חובה,
ניסיון עבודה באתרי בניה גדולים -יתרון,
אנגלית ברמה גבוהה -חובה ,היקף משרה 1 :י"ע,
נכונות לשעות נוספות מרובות ,הגעה עצמית1
ניסיון עבודה במכירות -יתרון ,תודעת שירות גבוהה" ,ראש גדול",
יכולת עבודה בצוות ,יחסי אנוש טובים" ,ראש גדול",
היקף משרה 9-6 :י"ע ,הגעה עצמית1הגעה עצמית1
ניסיון עבודה ברפת -יתרון ,נכונות לעבודה פיזית ,היקף משרה 1 :י"ע,
נכונות לעבוד במשמרות ,הגעה עצמית,
ישנה אפשרות למגורים במקום1
תואר הנדסאי /מהנדס חשמל -חובה,
ניסיון של  92שנים לפחות בתחום הקמות תעשייתיות -חובה,
אנגלית ברמה גבוהה -חובה ,יכולת ניהול והובלה ,הגעה עצמית1
ניסיון בהוראה בבתי ספר יסודיים -חובה,
ניסיון בעבודה בתכניות הקשורות ביחסי ישראל -תפוצות -חובה,
אנגלית ברמה גבוהה ,הזדהות עם ערכים יהודים פלורליסטים,
יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת ,היכרות עם תוכנת סקייפ,
זמינות לדואר אלקטרוני ,הגעה עצמית1
ניסיון בעבודה עם נוער -יתרון ,ניסיון בהדרכה -יתרון,
יכולת עמידה מול קבוצה -חובה ,כושר מנהיגות ,יחסי אנוש טובים,
יכולת עבודה בצוות ,יכולת הכנת תכנית שנתית,
יכולת פיתוח יוזמות חינוכיות -חברתיות וקהילתיות,
יכולת יצירת קשר עם הורים וגורמים נוספים בקיבוץ,
נכונות להשתתף בפורומים ובהדרכות 6 ,י"ע ,הגעה עצמית1
ניסיון בעבודה עם ילדים -יתרון ,ניסיון בהדרכה -יתרון,
ניסיון קיבוצי -יתרון ,גישה טובה לילדים ,יחסי אנוש טובים,
היקף משרה 2-6 :י"ע ,הגעה עצמית1
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,יכולת יצירת קשר ,יחסי אנוש טובים,
היקף משרה 1 :י"ע ,נכונות לעבוד בשעות אחה"צ,
נכונות למשרה מלאה בחופשים ,הגעה עצמית1
תעודת הנדסאי מכונות /תואר ראשון -חובה ,ידע טכני -חובה,
ניסיון עבודה של שנתיים לפחות כמפעיל מכונה -חובה,
ניסיון וידע מעשי בהידראוליקה ופנאומטיקה -חובה,
ניסיון וידע מעשי במכניקה של מכונה -חובה ,ניסיון ניהולי -יתרון,
יכולת התמודדות עם מצבי לחץ ,קונפליקטים וניהול ממשקים,
מוסר עבודה גבוה ,יכולת עבודת צוות,
נכונות לעבוד במשמרות בוקר ,צהריים ולילה,
יש הסעות מק 1גת ,אשקלון ,אשדוד ושדרות!

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
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משרות באזור מ1א 1בני שמעון
מס'

משרה

ארגון

.7231

מטפל/ת לגיל הרך

לקיבוץ

.5872

מתאם/ת לוגיסטי/ת

למפעל

.5878

מטפל/ת

למושב

.5871

מדריך/ה
משרה חלקית

למועדון לילדים

דרישות התפקיד
השכלה רלוונטית -יתרון ,ניסיון עבודה בגיל הרך -חובה,
ניסיון עבודה קיבוצי -יתרון ,יחסי אנוש טובים ,גישה טובה לילדים,
היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית1
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,ניסיון בעבודה עם תוכנת  -ERPיתרון,
שליטה ביישומי ה office -ובפרט ב -Excel -חובה,
יכולת למידה גבוהה ,דייקנות ,סדר וארגון,
יכולת עבודה בתנאי לחץ ,גמישות ויכולת תגובה ומתן פתרונות
למצבים משתנים ,תודעת שירות גבוהה ,היקף משרה 1 :י"ע,
נכונות לעבוד גם בשעות הערב ,נכונות לשעות נוספות לפי הצורך,
הגעה עצמית1
השכלה תיכונית -חובה ,תעודת מטפלת מוסמכת סוג  -9/2יתרון,
ניסיון בעבודה עם ילדים -חובה ,יחסי אנוש טובים,
יכולת עבודה בצוות ,היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית1
ניסיון ורקע בהדרכה -יתרון ,גישה טובה לילדים קטנים ,סבלנות,
יחסי אנוש טובים ,יצירתיות ואמביציה ,היקף משרה 1 :י"ע,
נכונות לעבוד בשעות אחה"צ ,הגעה עצמית1

משרות באזור מ1א 1שער הנגב
מס'

משרה

ארגון

.583.

אדריכל/ית /
הנדסאי/ת אדריכלות

לחברה העוסקת
בתחום המזון

מנהל/ת קהילה

לאגודה להתיישבות
קהילתית

.5837

 ./7משרה

.5113

עובד/ת חממה

למפעל בתחום
החקלאות

.5.57

נהג/ת לקייטרינג

לקיבוץ

.5851

מנהל/ת
מערכת חינוך

לקיבוץ

דרישות התפקיד
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 עצמית1
תואר במדעי החברה /כלכלה /מנהל עסקים -חובה,
ניסיון בניהול תקציב -חובה ,יכולת וניסיון ניהולי מוכח בקיבוץ,
יכולת בנייה ,ניהול מעקב ובקרה על תקציב הקהילה,
יכולת הנחייה והובלת צוותים ,יחסי אנוש טובים,
היקף משרה 6 :י"ע ,הגעה עצמית1
השכלה בתחום החקלאות /הגנת הצומח /ביולוגיה -יתרון,
ניסיון בעבודה בתחום -יתרון ,נכונות לעבודה פיזית מאומצת,
היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,נכונות לעבודה פיזית,
יכולת עבודה בצוות ,יחסי אנוש טובים,
היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית1
השכלה רלוונטית -חובה ,ניסיון ניהולי -חובה,
ניסיון בניהול מערכת דומה -יתרון,
ניסיון עבודה של  1שנים לפחות בתחום החינוך -חובה,
ניסיון ויכולת בניית וביצוע תוכניות עבודה לטווח קצר וטווח ארוך,
ניסיון ויכולת בניית וניהול תקציב רב שנתי,
יכולת ניהול והדרכת צוותי עובדים ,יכולת עבודה בשת"פ עם הורים,
מוסדות וגורמים מקצועיים ,תודעת שירות גבוהה ,יחסי אנוש טובים,
היקף משרה 1 :י"ע ,נכונות לשעות עבודה גמישות בהתאם לצורך,
הגעה עצמית1

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
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.585.

איש/ת הזנה

לרפת

.5857

איש/ת אחזקה

לרפת

.5855

רפתנים/יות

לרפת

.527.

מפעילי/ות מכונות

למפעל

.5211

נציגי/ות מכירות

לחברת תקשורת

רישיון לטרקטור -חובה ,ניסיון בהפעלת כלים חקלאיים -חובה,
יכולות טכניות -יתרון ,אחריות אישית ,יכולת עבודה בצוות,
נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות ,הגעה עצמית1
אפשרי גם כמשרה חלקית1
יכולות טכניות גבוהות -חובה,
הבנה בהפעלת בקרים ממוחשבים ומחשבים,
הבנה במערכות חשמל ואלקטרוניקה ,יוזמה ,מוסר עבודה גבוה,
יכולת עבודה בצוות ,תודעת שירות גבוהה,
נכונות למתן מענה גם בשעות לא שגרתיות ,הגעה עצמית,
אפשרי גם ב 9/2 -משרה1
מוסר עבודה גבוה ,יכולת עבודה בתנאי לחץ ,נכונות לעבודה פיזית,
נכונות לעבוד במשמרות כולל בשבתות ,הגעה עצמית1
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!
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,אוריינטציה מכירתית,
יכולת ביטוי טובה ,יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת,
נכונות לעבוד במשמרות (לפחות  6בשבוע) ,הגעה עצמית1

משרות באזור הדרום ,המרכז והצפון
דרישות התפקיד

מס'

משרה

ארגון

.5835

מנהל/ת
מחלקת ייצור

למפעל פלסטיק

.5831

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 עצמית1

.5833

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"ע1

.5833

שרטט/ת אוטוקאד

לחברה העוסקת
בהקמת מפעלים

.5832

מנהל/ת
מערכת חינוך

לקיבוץ

.5838

מנהל/ת מרכולית

לקיבוץ

תואר ראשון בהנדסה /הנדסאי -חובה,
ניסיון עבודה בתחום התפעול /ייצור בתעשיית הפלסטיק -חובה,
ניסיון ניהולי בתעשייה -חובה ,היקף משרה 1 :י"ע1

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 עצמית1
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 עצמית1
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 /יזמות1

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

ניסיון בעבודת שטח -חובה ,נכונות לעבודה בתנאי מזג אויר -חובה,
ראש גדול ,מחויבות ,לויאליות ,מוסר עבודה גבוה,
היקף משרה 1 :י"ע ,נכונות לשעות נוספות1

.5831

בילדר/ית-
טכנאי/ת שטח

לחברה להקמת
שדות סולאריים

.5821

מתקינים/ות

לחברה להתקנת
מערכות סולאריות

יכולת עבודה פיזית ,מתאים גם לסטודנטים/יות!

.5851

מנהל/ת
משאבי אנוש

למפעל מזון
באזור פתח תקוה

תואר ראשון במדעי החברה -חובה,
ניסיון עבודה של שנתיים לפחות במשאבי אנוש -חובה,
הגעה עצמית1

אחראי/ת
אדמיניסטרציה
ודוחות תפעוליים

למפעל מזון
באזור פתח תקוה

.5853

משרה זמנית
ל .1-חודשים

תואר ראשון /הנדסאי תעו"נ -חובה,
ניסיון עבודה בעולמות הלוגיסטיקה -יתרון,
הכרת עולמות השירות והמלאי -יתרון,
שליטה ביישומי ה officeובפרט ב -Excel -חובה,
ידע בתוכנת אקסס -יתרון ,היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית1
תעודת הנהח"ש  2/6חובה ,ניסיון עבודה בחברה גדולה -יתרון,
ניסיון עבודה בניהול חשבונות בתחום הגביה -חובה,
יכולת ניתוח נתונים ,שליטה טובה ב -Excel -חובה,
שליטה בתוכנת  -SAPיתרון ,היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית1
תואר בתעשייה וניהול /כלכלה -חובה,
תואר שני במנהל עסקים -חובה ,ניסיון עבודה של  92שנים
בתחומים מקצועיים בחברות בינלאומיות -חובה,
היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית1

.5853

מנהל/ת חשבונות

למפעל מזון
באזור פתח תקוה

.5852

מנהל/ת
מחלקה כלכלית

למפעל מזון
באזור פתח תקוה

.5858

מנהל/ת
תקשורת פנים

למפעל מזון
באזור פתח תקוה

.5518

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 עצמית1

.5.53

מטפלים/ות
לגיל הרך

לקיבוץ

תעודה מקצועית -יתרון,
ניסיון עבודה בגיל הרך ובחינוך הקיבוצי -יתרון ,יכולת עבודה בצוות,
נכונות לעבודה פיזית מסוימת ,הגעה עצמית1

.5212

אדריכל/ית /
הנדסאי/ת
אדריכלות

למשרד אדריכלים

תואר רלוונטי -חובה ,תואר שני -יתרון ,ניסיון עבודה של  1שנים
לפחות בתחום התקשורת בארגון גדול -חובה,
אנגלית ברמת שפת אם -חובה ,היקף משרה 1 -י"ע ,הגעה עצמית1

תואר באדריכלות /הנדסאי אדריכלות -חובה,
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,ידע ב -Autocad-חובה,
ידע ב -Revit -יתרון ,היקף משרה 1 :י"ע ,הגעה עצמית1

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

.582.

מכונאי/ת ציוד
מכני הנדסי

לחברת בניה
ברומניה

.5827

מנהל/ת ייצור

למכון תערובת
באתיופיה

השכלה רלוונטית -יתרון ,ניסיון עבודה של שנתיים לפחות בניהול
מכון תערובת מודרני -חובה ,אנגלית ברמה גבוהה -חובה,
נכונות לרילוקיישן לאתיופיה1

.5825

מנכ"ל/ית

לחווה לגידול עופות
במזרח אפריקה

ניסיון עבודה קודם בתפקידי ניהול בכירים -חובה,
היכרות וניסיון בניהול פעילויות בתחום של גידול עופות ,בדגש על
תרנגולות -חובה ,ניסיון עבודה קודם במדינות מתפתחות -יתרון,
אנגלית ברמה גבוהה -חובה1

.5821

לולן/ית בכיר/ה

לחוות לולים בניגריה

ניסיון עבודה של שנתיים לפחות בתחום הלולים -חובה,
ניסיון ברבייה כבדה -חובה ,אנגלית ברמה גבוהה -חובה1

.5823

מנהל/ת פרויקט

לפרויקט תשתיות
מים בניגריה

.5823

אגרונום/ית

לחברה להקמת
פרויקטים חקלאיים
באפריקה

ניסיון עבודה של  1שנים לפחות בתפקיד דומה -חובה,
ניסיון עבודה בכיוון כלים -חובה ,רומנית ברמה טובה -חובה,
נכונות לרילוקיישן מלא לרומניה1

תואר מהנדס /הנדסאי בנין /אזרחי -חובה ,ניסיון ניהולי -חובה,
ניסיון עבודה של  1שנים לפחות בניהול פרויקטים בתחום תשתיות
בדגש על תשתיות מים -חובה ,יכולת עבודה עצמאית,
אנגלית ברמה גבוהה -חובה1
השכלה רלוונטית בתחום החקלאות -חובה,
ניסיון עבודה משמעותי בגידולי חממה -חובה,
אנגלית ברמה גבוהה -חובה ,שליטה בספרדית /צרפתית -יתרון,
נכונות לרילוקיישן מלא לאפריקה1

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

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
1 כישורים בין אישיים מעולים, – יתרוןHTML 1  היכרות עם,– יתרוןJava Script היכרות עם
: לשליחת קורות חיים,מיקום העבודה בקיבוץ נחל עוז

מפתח
לחברת אתנה

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
1 – יתרוןPerformance Testing  ידע בנושא,יתרון

QA ת/איש
לחברת אתנה

: לשליחת קורות חיים,מיקום העבודה בקיבוץ נחל עוז
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.

DBA
לחברת אתנה

: לשליחת קורות חיים,מיקום העבודה בקיבוץ נחל עוז
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

