
 

 

 קובץ משרות
 

 למפעל שטראוס בבר לב דרושים: .1
  :שנה לחצי ת/זמני שכר ת/חשב .א

 יה על כל המשתמע בתשלום שכר תקיןיחשבת שכר לאוכלוס
 דרישות:

   שנתיים+ כחשב/ת שכר
   יתרון -היכרות עם מערכת החילן  
 EXCELהיכרות עם מערכת ה  

 
 באחיהוד למחלבה גבינות אריזת מכונה ת/מפעיל .ב

 מפעיל מכונה לשם ייצור איכותי, יעיל ובטוח של מוצרי החברה.
 דרישות:

    יתרון משמעותי -ניסיון בהפעלת מכונות/ עבודת ייצור
    חובה -רקע או הכרות טכנית/ מכאנית  
   חובה -שליטה ביישומי המחשב  
   חובה -נכונות עבודה פיזית  
   חובה -שליטה בשפה העברית  
    יכולת עבודה בצוות  
 נכונות לעבודה במשמרות  

 
 והאנרגיה התשתיות בתחום במטה פרויקטים ת/מנהל .ג

ואנרגיות,  מערכים הנדסיים קיימים בתחומי תשתיות  בניית מערכים הנדסיים חדשים, פיתוח, שיפור וייעול
בתחום התשתיות ,ההתיעלות  מעמיקה בתחום על מנת לתת מענה לצרכים עסקיים ותפעולייםמתוך הבנה 

 האנרגטית והשיפור המתמיד .
   .השכלה/הכשרה מקצועית: תואר ראשון בהנדסה מכונות, חשמל *

   תשתיות, אנרגיה , נסיון בניהול פרוייקטים ,ניסיון מתחומים של בינוי,גז טבעי *  
כמנהל פרויקטים בתעשייה בתחומי בינוי תשתיות ואנרגיה, עדיפות בתחומי גז  שנות עבודה 3ות ניסיון של לפח *  

   .הסמכה כמומנה אנרגיה מטעם משרד המסחר והתעשיה ,טבעי
למידה, עבודה בסביבת מחשב הנדסית מתקדמת, אנגלית טכנית ברמה  יכולת עבודה מול רגולציה, כושר *  

   .גבוהה
   מרכז ידע בתחומו יכולת ללמד ולהוותמוכנות רצון ו *  
 לדרישות מודעות עסקית ומתן פתרונות טכניים *  

 
 באחיהוד למחלבה ובקרה חשמל ת/טכנאי .ד

במערכות על מנת שיהיו באמינות  מתן מענה לבעיות במערכי היצור בתחום החשמל, הבקרה והמכשור וטיפול
 מרבית לאורך זמן.

     חובה -מוסמךהנדסאי חשמל/ רישיון חשמלאי  -
 דרישות:

   חובה -נסיון בתחום אחזקה מכונות/ ציוד -  
    חובה -בקרים מתוכנתים ידע, הכרות ושליטה טובה עם תחום -  
   יתרון מהווה -S7/5S הכרות עם בקרי סימנס -  
   חובה -ידע וניסיון בפיקוד ובקרה -  
   ייתרון -סרוו אוטומציה וידע בדרייברים ומנועי -  
   (בקרה תהליכית) ידע וניסיון בתחום המכשור והבקרה -  
   שרטוטי חשמל אנגלית טכנית כולל קריאה והבנת -  
   profibus Tcp/ip  ידע בתקשורות -  

   ייתרון -ניסיון במפעל תהליכי  
 (לא כולל שבתות וחגים) משמרות 3-נכונות לעבודה במשרה מלאה ב  

 
 :באחיהוד למחלבה אחזקה ת/טכנאי .ה

לייצור רציף ולעמידה ביעדים  ביצוע משימות אחזקה שוטפות במפעל, על מנת להבטיח את זמינות הציוד
 תפעוליים



 

 

 דרישות:
   השכלה/הכשרה מקצועית:

   מכטרוניקה / בקרה(/  תואר טכנאי / הנדסאי )מכונות / חשמל  
    נסיון מקצועי:  
    במפעל תעשייתי נסיון של לפחות שנה כטכנאי אחזקה*   
   זרימה, הידראוליקה, פניאומטיקה ו/או ידע ונסיון במערכות חשמל ובקרה ידע וניסיון במערכות מכאניות,*   
 ידע וניסיון בתהליכי ייצור )יתרון(*   

 
 אחיהוד ובקרה חשמל ת/טכנאי .ו

מנת שיהיו באמינות במערכות על  מתן מענה לבעיות במערכי היצור בתחום החשמל, הבקרה והמכשור וטיפול
 מרבית לאורך זמן.

 דרישות:
     חובה -הנדסאי חשמל -

   חובה -שנות נסיון בתחום 3-5 -  
    חובה -ידע והכרות עם תחום בקרים מתוכנתים -  
   יתרון מהווה -S7/5S הכרות עם בקרי סימנס -  
   חובה -ידע וניסיון בפיקוד ובקרה -  
   ייתרון -סרוו ומנועי אוטומציה וידע בדרייברים -  
   (בקרה תהליכית) ידע וניסיון בתחום המכשור והבקרה -  
   שרטוטי חשמל אנגלית טכנית כולל קריאה והבנת -  
   profibus Tcp/ip  ידע בתקשורות -  

   ייתרון -ניסיון במפעל תהליכי  
 (לא כולל שבתות וחגים) משמרות 3-נכונות לעבודה במשרה מלאה ב  

 
 ית חומרי גלם/יןקני .ז

האריזה , איכות, עלות, על פי צרכי הארגון  ג לעמידה בזמינות חומרי"להבטיח שירותי קניינות בתחום חו
 המשתנים .

 דרישות:
   חובה -תואר ראשון/ הנדסאי תעשיה וניהול 

 חובה -י"תכנון / תפ/   רכש שנים בתחום קניינות 3ניסיון של   
 

 מתכנן/ת ביקושים ואספקה:ה. 
לשם תמיכה ועמידה ביעדים העסקיים   עדכנית ואופטימלית ללקוחות ההפצה ,  בניית תכנית ביקושים ואספקות

 המכירות לקוחות ההפצה והיחידה העסקית של היחידה, תוך שותפות עסקית עם חטיבת
 דרישות:

   חובה -תואר רלוונטי
   חובה -בתחום מוצרי צריכה שנתיים ניסיון בתכנון או בתפקיד  
   וכלים מתקדמים אחרים, SAP  , רצויERPהכרת מערכות   
 פאורפויינט ניסיון עבודה בתוכנות אקסל, וורד,  
 

  בכרמיאל: הסלטים למפעל עבודה וסביבת מחסן ת/מנהל דרוש בכרמיאל לשטראוס .2
 דרישות:

   תואר ראשון רלוונטי: תעשייה וניהול, כלכלה, לוגיסטיקה -
    שנים 3-5משיקים, ניסיון של  המחסנים או תחומיםהכרות עם עולם  -  
   והטמעתם ניסיון בניהול תהליכים -  
 ניסיון ניהולי בהובלת צוותי עובדים -  

 
 דרוש מנהל משמרת לחנות צ'לדרניס פלאייס בירכא: .3

פיקוח וניהול על תפקוד צוות העובדים במחלקה במהלך יום עבודה בחנות: נראות החנות, יעדי השירות, 
מיומנויות המכירה, תפעול החנויות, מעקב ובקרת מלאי החנות, חלוקה ותעדוף משימות ובקרה על ביצוען, 

תפעול החנות, שמירה על  בקרת זרימת המוצרים לחנות ובתוך, החנות, ניהול המכירה בחנות, שמירה על נהלי
 .כללי המשמעת בחנות, תפעול קופה

 :שעות העבודה משתנות מחנות לחנות אך הסטנדרט הוא •



 

 

 .משמרות באמצע השבוע ומשמרת בסופ"ש )שישי או מוצ"ש( 4מינימום  •
 גמיש ודינאמי 16:00-8:00 -משמרת בוקר •
 גמיש ודינאמי 22:00-16:00 -משמרת ערב •
 15:00-07:30 -שישי •
 23:00 -שעה לאחר צאת שבת -מוצ"ש •
  )משתנה() פלורסט , שינוי קולקציה / וסדר בחנות ( 4:00-20:00 -פלורסט •
 

 דרישות:
ניסיון במכירות, ניסיון ניהולי, נכונות לעבודת לילה אחת לחודש, יחסי אנוש מצוינים, יכולת למידה גבוהה, 

ויכולת מכירה גבוהה, יכולת התנהלות עצמאית, בעל/ת יכולת הנעת עובדים, אחריות אישית,  שירותיות
 ראיה מערכתית

 יכולת תפקוד בתנאי לחץ.
 
 לאבן קיסר בבר לב דרושים: .4
 :לב בבר קיסר לאבן במוסדות מנקה  .א

 :הכנת קו המכבש ליצור לפי תוכנית הייצור
 .ובמכונות עפ"י דרישהביצוע ניקיונות שוטפים בשטח מחלקה  *
 .ביצוע ניקיונות יסודיים במכונות המכבש בימי טיפול *
 . ביצוע עבודות במפעל, הדורשות צוות גדול וכוח פיזי *
 .הקפדה ושמירה על כל כללי הבטיחות הנהוגים במחלקה *
 פגמים בלוחות הנובעים ניקיון לא תקין •
 שביעות רצון ראש צוות ניקיון /מנהל מחלקה •

 מכונות לעבודה פיזית מאומצת ולעבודה בשעות לא שגרתיות
 יכולת עבודה שגרתית
 יכולת עבודה עצמאית

 עבודת צוות
 אחריות

 יסודיות ושיטתיות
 יכולת לימוד מהירה

 ידיעת עברית כולל קריאה וכתיבה
 

 חשמלאי בניין: .ב
 :* אחריות למתן שירותי אחזקה שוטפת למערכות החשמל והבקרה במפעל

 .בתקלות חשמל ובקרה, מילוי דוחות, התייעצות עם המנהל הישיר בעת הצורך טיפול *
 .ביצוע ימי טיפול בקווי הייצור *
 .קבלת רשימת מטלות יומית לביצוע מהמנהל הישיר *
 .ביצוע תורניות/כוננויות לפי סידור העבודה *

 .עבודה השנתית השתתפות בפרויקטים )התקנת ציוד חדש, שדרוגים( עפ"י תוכנית .2
 .שמירה על כל כללי הבטיחות הנהוגים בחברה .3
 .הקטנת זמני עצירת המכונות בקווי הייצור -מהירות הטיפול בתקלה *
 .שביעות רצון ראש צוות/ מנהלי המחלקות בייצור *
 מס' אירועי בטיחות במהלך העבודה *

  דרישות:
 תעודת חשמלאי מוסמך או ראשי

 וליתרון גד -הנדסאי חשמל
 יתרון -בעל רישיון למתח גבוה

 שנות ניסיון לפחות כחשמלאי בתעשייה3- 5



 

 

, יכולת הדרכה, יצירתיות, מקצועיות, עבודת צוות, שיטתיות, יכולת עבודה תחת לחץ, עצמאות, ידע טכני
 למידה מהירה

  ידע בתוכנה ובבקרה
 יתרון -הכרות עם בקרי סימנס

 אנגלית טכנית ברמה גבוהה
  לקריאות פתע בשעות לא שגרתיות ותפיסת כוננותמוכנות 

 
 מפעיל מכונה: \מפעיל מכבש .ג

 .הפעלה ופיקוח על מכונות המכבש בהתאם לנוהלי החברה
 .הכנת קווי המכבש ליציקה: הבאת הציוד הנדרש )ניילונים, שקיות צבע(, השתתפות בניקיונות של הקו •
 .'מעקב אחר תהליך הייצור וביצוע בדיקות עובי, עקמומיות וכו •
 .סיוע בתחזוקת הקווים בימי טיפול •
 .טיפול בתקלות בסיסיות, דיווח מיידי ובזמן אמת למנהל משמרת על תקלות/בעיות חמורות •
וכיצד  קבלה והעברה מסודרת של המשמרת: דיווח בע"פ למנהל המשמרת על סוג הדוגמא המיוצרת, בעיות •

 .'נפתרו וכו
 .הקפדה ושמירה על כל כללי הבטיחות הנהוגים במחלקה •
 
  איכות הלוחות •
 כמות לוחות •
 זיהוי תקלות וטיפול מהיר בהן •
 שביעות רצון מנהל מחלקה •
 

 ניסיון קודם של שנה לפחות כמפעיל מכונה בחברה תעשייתית
 רקע טכני

 יכולת עבודה שגרתית
 יכולת עבודה עצמאית

 עבודת צוות
 אחריות

 יסודיות ושיטתיות
 יכולת לימוד מהירה

 ידיעת עברית כולל קריאה וכתיבה
 

 דרוש חשמלאי אחזקה בייצור לוולקן מצברים: .5
 .שנים ניסיון בחברות תעשייתיות

 .תעודת חשמלאי מוסמך, רקע טכני
 .עבודה מאומצת בתנאי סביבה קשים )חום, לכלוך, אבק מזיק, רעש(

 .ה גבוה, חרוץ, נאמן, אמיןבעל מוסר עבוד
 .יכולת עבודה בצוות ותחת לחץ

  06:00)-15:00 + 15:00-.(00:00שתי משמרות
 .לשעה בהתאם להשכלה, ידע וניסיון 38-32שכר 

 .%125משמרת שנייה 
 .ימי שישי כפעמיים בחודש

 .לפי הצורך 18:00שעות נוספות עד 
 .הסעות מהאזור

 .לחודש ₪ 250-בתשלום סמלי של כ עובדים זכאים לארוחת בוקר + צהרים
 .עובדים מקבלים בגדי עבודה + נעלי עבודה

 



 

 

 לתנובה דרושים: .6
 פקיד משק אחמ"ש משק וחצר .א

 , מחזור -פיקוח על קבלני ניקיון וקבלני פינוי פסולת קרטון, נייר, פסולת, תעשייתית 
 וחומרים מסוכנים

 אחריות על צוות מלגזני החצר ועל טכנאי השירות 

 הובלת פרויקטים בנושאי איכות, בטיחות והגנת הסביבה וביצוע בקרה וניטור 

 אחריות על תפעול מתקן ההשמדות 

 תפעול מערך ההיסעים ומערכת ממוחשבת לניהול צי רכב 

 הובלת תהליכי שיפור בנושאי מחזור 

  ,ימי עבודה בשבוע 6מסגרת העבודה: משרה מלאה 
 דרישות:

 משמעותי - -תואר בתחומי לוגיסטיקה/תעו"נ/ניהול יתרון תואר ראשון חובה. 

 ניסיון בניהול צוות עובדים חובה-  

 ניסיון בתפקיד בעל אופי דומה בארגון חובה-  

 יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת חובה-  

  דקות מהמפעל חובה 45מגורים במרחק נסיעה של עד-  

 נכונות לעבודת שטח מרובה 

  טובים, תודעת שירות גבוההיחסי אנוש 

 עמידה בתנאי לחץ ועומס ויכולת גבוהה לתעדוף משימות 

 יכולת ארגון תיאום, סנכרון והנעת ממשקים ולוחות זמנים 

 נכונות לעבודה בשעות נוספות בהתאם לצרכים 
 
 חות:טיממונה ב .ב
 .הטמעת נהלי בטיחות בהתאם לדרישות החוק ודרישות תנובה •
 .עבודה על בסיס מתודת מטה הקבוצהבניית תכניות  •
 .הטמעת מערכת לניהול בטיחות, גיהות, בריאות וחומרים מסוכנים •
 .יעוץ להנהלת האתר בכל הנוגע לחוקים, תקנות ותקנים בנושאי בטיחות •
 .הובלת תפיסה ותרבות בקרב ההנהלה והעובדים, לסביבה נטולת תקריות •
 .פרואקטיביתמניעת אירועים ותקריות בגישה  •
 .סיוע מקצועי וליווי בניתוח אירועי בטיחות ואירועי נפגע •
 .סיוע מקצועי וליווי תכניות עבודה לעבודות בלתי שגרתיות של עובדי האתר וקבלנים •
 .ביצוע הדרכות עובדים כמתבקש בחוק, תכנון ויישום תכניות הדרכה והכשרה •
 .תכנון, ביצוע ויישום הערכות סיכונים •
 .כנון, ביצוע ויישום סקרי סיכונים ומפגעיםת •
 .תכנון ויישום מערך חירום ותרגילי פינוי •
 .והובלה לשיפור מתמיד בביצועים 18001הטמעה וניהול מערכת  •

 דרישות:
 .חובה -תעודת ממונה בטיחות בעבודה בתוקף  •
 .יתרון -תואר ראשון / הנדסה בתחומים רלבנטיים •
 .חובה -שנים לפחות בעבודה כממונה בטיחות במפעל יצרני  3ניסיון של  •
 .חובה Office- ניסיון בעבודה במערכות ממוחשבות ויישומי •
 .חובה -בקיאות בהוראות ובנהלי עבודה במפעלים יצרניים •
 .חובה -ותקנות נוספות ISOהיכרות עם נהלי •



 

 

 .במידת הצורך נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, כולל שישי ובערבי חג, •
 כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמה גבוהה, לרבות כישורי הדרכה טובים •

 
 חשמלאי אחזקה: .ג

 .תחזוקה שוטפת של מערכות החשמל והבקרה באזור התהליך •
 .ביצוע כל פעולות ההנדסה / אחזקה בתחום החשמל והבקרה בתהליך •
 .אפיון וטיפול בתקלות שבר ואחזקה מונעת •
 .כיולים למכשירי מדידהביצוע  •
 .רישום ודיווח פעילות בתוכנת האחזקה •

 דרישות:
 .חובה -רישיון חשמלאי מוסמך  •
 .חובה-הנדסאי/ת חשמל/ מכשור ובקרה/ אלקטרוניקה  •
 .ניסיון של לפחות שנה בעבודות חשמל •
 .ידע וניסיון במכשור, מערכות בקרה, פניאומטיקה ובקרת תהליך •
 .ניסיון במפעל תהליכייתרון לבעלי  •
 .אנגלית ברמה גבוהה •
 
 מכונאי אחזקה: -איש אחזקה בצ"ן .ד
 .ביצוע עבודות אחזקה לשמירת תקינות המכונות והציוד הנלווה •
 .בהתאם לצורך -ביצוע אחזקה מונעת ואחזקת שבר  •
 .איתור מוקדי תקלות ופתרונן •
 .תיעוד ודיווח ביצוע פעולות ועבודות וכן חריגות •
 .קבלת ציוד חדש, שיפור ציוד קיים ופעולות בחירום •
 .משמרות: בוקר, צהריים ולילה 3 -העבודה ב •

 דרישות:
 .חובה -תעודת טכנאי/ת/הנדסאי/ת מכונות  •
 .חובה -ידע בפנאומטיקה והידראוליקה  •
 .יתרון -ניסיון במפעל תהליכי  •
 .חובה -אנגלית טכנית ברמה טובה •
 .חובה -משמרות נכונות לעבודת  •
 .חובה -מגורים באזור העמקים  •
 
 טכנאי מערכות פיקוח ובקרה: מפעיל חדר בקרה: .ה
 תפעול תהליכי ייצור, בקרת תהליכי ייצור על פי הדרישות הטכנולוגיות ודרישות האיכות.• 
 דווח על תקלות ועל חריגות בתכנית הייצור.• 
 הפעלת תהליכי ניקוי וחיטוי.• 
ושינוע של חומרים בתהליך ייצור המוצרים )קבלת חומרים, שילובם בתהליך, לקיחת דגימות טיפול, בקרה • 

 למעבדה ועוד(.
 אחריות על ניקיון המחלקה והציוד.• 

 דרישות:
 .חובה -בגרות מלאה •
 .יתרון -הנדסאי/ת אלקטרוניקה/ מכונות/ כימיה/ מזון/ תעשיה וניהול •
 .יתרון -ניסיון ממפעל תהליכי •
 .והבנה במערכות ממוחשבות ידע •
 .אנגלית ברמה טובה )קריאת מסמכים מקצועיים באנגלית( •
 
 פועל בייצור מוצרי חלב תפקיד:אחראי/ת קבלת חלב למחלבת אלון תבור: .ו



 

 

 .קבלת חלב מול מובילי חלב מהמשקים •
 .הפעלת המערכות לקליטת החלב ולקיחת דוגמאות למעבדה •
 .אחריות כוללת על סביבת העבודה לרבות אזורי חומ ס •
 .הפעלת מתקן אבקות •
 .העבודה כרוכה במאמץ פיזי •
 .העבודה הינה במשמרות •

 דרישות:
 חובה -היכרות וניסיון עם סביבת עבודה ממוחשבת  •
 .עברית ברמת שפת אם, אנגלית ברמה טובה •
 .יתרון -הבנה בתהליכי ייצור ותפעול תהליכים  •
 .נכונות לעבודה פיזית •
 .נכונות לעבודה במשמרות •
 
 בחלב קבלה אחראי במחלבה ייצור פועל .ז
 .אחריות לתפעול קו הייצור לרבות הפעלת מכונות מורכבות •
 .ביצוע בקרה לאיכות המוצר •
 .גילוי ואיתור מוקדי תקלות •
 .העברת דיווחים במערכת המידע והמחשוב •
 .וסביבת העבודה אחריות על ניקיון המכונה •
 .חובה -אוריינטציה טכנית  •

 .חובה -שנות לימוד 12 •
 .חובה -אנגלית בסיסית  •
 .יתרון -הנדסאי/ת טכנאי/ת מכונות/אלקטרוניקה/חשמל/תעו נ  •
 .יתרון -ניסיון טכני / בהפעלת מערכות ממוחשבות  •
 .משמרות 3 -נכונות לעבודה ב •
 
 מהנדס אחזקה במכונות: .ח
כולל של פעילות האחזקה תוך עמידה בתוכנית העבודה, מטרות ויעדי התחום, כפי שנקבעו ע י הנהלת ניהול  •

 .המחלבה
 .ניהול צוות עובדים בתחומי: חשמל, בקרה ומכונות בהיבט המקצועי ובהיבט האישי •
 .נלווהתכנון, ביצוע ופיקוח על כלל פעולות האחזקה באתר לשמירה על תקינות ציוד התהליך והציוד ה •
 .ניהול ותכנון עבודות חשמל, צנרת ומתקנים אחרים •
 .קיום שגרות ניהול וממשקי עבודה עם בעלי תפקידים אחרים במחלבה •
שותפות בתכנון עתידי של תהליכי הייצור ואריזת מוצרים חדשים/ ציוד חדש בתחומים: טכנולוגיה, איכות,  •

 .הנדסה ומע' מידע
 .אחזקה שנתית, אישורה והוצאתה אל הפועל בניית תוכנית •
 .ייזום והטמעה של פעילויות שיפור בקווי הייצור ובתהליכי עבודה •
 .ניהול פרויקטים בתחום האחזקה וההנדסה •
 

 דרישות:
 .חובה  (.B.Sc)- תואר ראשון בהנדסת מכונות או חשמל •
 .עדיפות לתואר שני בניהול -תואר שני  •
 .חובה -לפחות בניהול אחזקה בתעשייה  ניסיון של שנתיים •
 .חובה -ניסיון של שנתיים לפחות בהנעה וניהול צוות עובדים  •
 .חובה -ידיעת אנגלית טכנית ברמה גבוהה  •
 .יתרון משמעותי -הכרות וידע מקדים בתחומי חשמל/ בקרה ואלקטרוניקה/מחשבים  •
 .יםיכולת ארגון תיאום וסנכרון בין ממשקים ולוחות זמנ •



 

 

 .עמידה בתנאי לחץ ועומס ויכולת גבוהה לתעדוף משימות •
 .נכונות לעבודה בשעות נוספות בהתאם לצרכים •
 
 למפעל אגמו וארגוס דרושים: .7
 מנהל מחלקת אחזקה .א

 .ת מכונות\ת מהנדס\הנדסאי
 .יתרון לעיבוד שבבי-ת אחזקה במפעל תעשייתי בתחום המתכת\ניסיון מוכח כמנהל

 .הבנה מעמיקה של טכנולוגיות הייצור בתעשיית המתכת ועיבוד השבבי
 .עבודה מול מערכות ממוחשבות בתחומי האחזקה

 .ידע בקליטת מערכות וניסיון בעבודה מול ספקי מכונות וציוד בארץ ובחו"ל ועם קבלני משנה
 .מונעתיכולת הובלת שינויים ופרויקטים רב מערכתיים, בקרת אחזקה, תכנון ,אחזקה 

  . (ERP)אנגלית ברמה גבוהה, שליטה במערכות מידע
 .יכולות: בקרה, שליטה, ניהול צוותים במשימות מרובות

 .ניתוח בעיות מכאניות, אלקטרוניות וניתוב לפתרונות
 .הכרות עם מערכות :הידראוליות, ליטוש מכני, אויר דחוס, חשמל ,מיזוג

 .תודעת שירות גבוהה
 מנהל מחלקת כרסום: .ב

 . הנדסאי מכונות בעל ניסיון ניהולי מוכח בתעשייה כמנהל מחלקה/ קו ייצור בתעשיית המתכת\נדסמה
 .יכולת ניהולית מוכחת בניהול טכנולוגית כרסום

  .ניהול עובדים במחלקת ייצור
 .כרסום \ידע וניסיון טכנולוגי בעיבוד שבבי

 .מתוכנתים, מודלים וכליםבקרים   , Solidworks , Solidcamהבנה במערכות הפעלה
 .ידע בהפעלת מערכות מחשב ומערכות תומכות יצור

 .מדדי ביצוע, תפוקות ומשמעת עבודה  ,ISOיכולת הנעה, תכנון, היכרות עם נהלי
 .נכונות לעבודה אתגרית, כולל שעות נוספות

 .עברית, ידיעת השפה האנגלית–שפת עבודה 
 

 מהנדס מכונות: .ג
  .במוסד להשכלה גבוהה מוכרת הנדסת מכונות \בוגר

  .עיבוד שבבי ,עיבוד פלסטי ,כבישה ,יציקות–ידע בטכנולוגיית ייצור של מוצרי מתכת 
  Cimatron-.יתרון משמעותי לניסיון גם בתוכנת  Solid worksניסיון בתוכנת

  .אנגלית ברמה טובה
  .יכולת עבודה בצוות

  .נכונות לעבודה בשעות נוספות
 

 :plannerדרוש  .ד
 : דרישות התפקיד

  .ת הנדסת תעשיה וניהול\בוגר
  .עדיפות למערכת מובקס –  ERPשליטה במערכות מידע

  .ברמה טובה EXCEL  -OFFICEשליטה במערכת
יכולת עבודה בצוות ,ראייה מערכתית , ייזום והובלה של תהליכים , אסרטיביות ,תקשורת בין אישית טובה, 

 .חריצות
 

 6435967-04-סמיע -למרכז ריאן כיסראלפנות יתן למעוניינים נ

  16:00-8:00 שעות העבודה :
 או דרך המייל, לשלוח קורות חיים : 
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