
 

 

 קובץ משרות פנויות דרך מרכז ריאן כיסרא סמיע 
 
 

 צפון אזור ת/מקצועי ת/מנהל ה/דרוש" רמפה" לתכנית .1
 

 .רמפה היא תכנית הפועלת במטרה להגדיל את שיעור השתתפותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
 

 התפקיד: מהות
 הצפון באזור התכנית פעילות של מקצועי ניהול 
 מענה מתן, הצפון באזור התעסוקה במרכזי התכנית רכזי צוות של מקצועי ופיתוח חניכה, ליווי 

 .ודילמות בתהליכים וסיוע רציף
 שונים מוסדיים וגופים מעסיקים תשתיות עם ושותפויות פעילויות ייזום. 

 נרחבת שטח פעילות כולל התפקיד. 
  

 דרישות:
 חובה – מוגבלות עם אנשים וליווי השמה בתחום וניסיון ידע  
 יתרון – שני תואר(; השיקום לתחום עדיפות) חובה – ראשון תואר 

 חובה – מקצועיים צוותים וחניכת בליווי שנה לפחות של ניסיון 
 חובה, שנה לפחות - ניהולי ניסיון. 

  יתרון –ניסיון בתחום קשרי מעסיקים 
 יתרון – ממשלתיות ורשויות ארגונים עם בעבודה ניסיון 

 צ"אחה לעבודה נכונות- מלאה משרה  
 רכב הוצאות ישולמו -  מרובות ונסיעות גבוה ניידות  
 העסקה הינה דרך החברה המפעילה 

  
 

 

 מפתח/ת יישומי אינטרנט ומערכות תומכות להוראה מתוקשבת : .2

  להוראה מתוקשבתמפתח/ת יישומי אינטרנט ומערכות תומכות 
 המזכירות האקדמית-ביחידה: לשכת הרקטור

 היחידה להוראה נתמכת מחשב
 
 
 תאור התפקיד:• 
 פיתוח ועיצוב כלים ומערכות להוראה, למידה וניהול ידע בסביבה מקוונת  
 התקנה, שדרוג ותפעול מערכות הוראה ולמידה שפותחו ביחידה  

  לניהול מידע והוראה מבוססות קוד פתוחהתקנה, שדרוג ותפעול של מערכות  

 עדכון ותפעול שוטף של אתרי היחידה  

 עבודה עפ"י מדיניות האיכות, איכות הסביבה, הבטיחות והבריאות בתעסוקה 
 קשר עם גורמי פנים וחוץ 

 דרישות תפקיד:
B.Sc .)במדעי המחשב / מערכות מידע )או בשלבי סיום מתקדמים של התואר 

 ,ASP.Net, PHP, SQL, JavaScript, CSS, HTML/XML, Web Services, JQUERY לוגיות:שליטה בטכנו



 

 

AJAX  
 Apache -ו Windows Serverהיכרות עם שרתי 

 יכולת למידה עצמית גבוהה
  יכולת עבודה בצוות

  יתרון לניסיון בהדרכה / הנחייה
 אדיבות ונועם הליכות

 יחסי אנוש טובים מאוד
 
 שפות:• 
  ידיעה טובה מאוד -עברית 

  ידיעה טובה מאוד –אנגלית 
 יתרון -שפות נוספות 

 
 ימים בשבוע. 5ש"ש,  40- 100%היקף משרה: 

 

 , פרויקט לרפאל מנהל במחקר ופיתוח .3

  דרישות :

 תואר אקדמאי/הנדסה בתחומים:

  מידעבדיקות תוכנה; הנדסת תוכנה; הנדסאי אלקטרוניקה; טכנולוגיה רפואית, ניהול מערכות 

  פיתוח פרויקטים בחזית הטכנולוגית

 , עבודה בצוות, אסרטיביות , מחויבות ואחריות גבוהות  יכולת שירות ועבודה מול ממשקים רבים

 העבודה הינה באזור הצפון ,

 הזדמנות טובה להעסקת נשים דרוזיות 

 תישקל מועמדותן של סטודנטיות בשנה הרביעית 

 

 :למפעל בצפון -טכנאי הזרקה  .4

 : תחומי אחריות

אחריות על ביצוע הסבות, טיפול בבעיות איכות בהזרקה, טיפול בבעיות מכונה ברמת תפעול )לא אחזקה(, 
  .שותפות בקידום טכנולוגיות וניסיונות

 : דרישות סף )חובה(
 .חובה –ניסיון מוקדם )לפחות שנתיים( כטכנאי הזרקה 

 יתרון -הנדסאי/ת מכונות / חשמל 
  .מת קריאה, הבנה ודיבורבר –אנגלית 

  : דרישות התפקיד
 חוש טכני טוב

 יכולת למידה טובה



 

 

 יחסי אנוש טובים ועבודת צוות
 יכולת התמדה בתפקיד לאורך שנים רבות

 רכב, נכונות לשעות נוספות

 : נגר -דרוש פועל בייצור ארונות מטבח  .5

 ייצור וצביעת ארונות מטבח 

 .וחזרה בסוף היום לרגבה 6:00יאה מרגבה ב יצ -התקנת מטבחים בכל רחבי הארץ 

 השכר אטרקטיבי ותנאים מצויינים 

 :דרישות

 ניסיון רב בנגרות ו/או בהרכבת רהיטים

 יכולת קריאת שרטוטים

 דרוש כלכלן : .6

 תואר ראשון בכלכלה 

 .חובה –דקות נסיעה מאלון תבור  30מגורים במרחק של עד  •

 .חובה –או כלכלן/ית  ניסיון של עד שנתיים כאנליסט/ית •

 .חובה –)לרבות פונקציות מורכבות(  Excel ובעיקר ,Officeשליטה מלאה בסביבת  •

 .יכולת לניהול ממשקי עבודה ברמה גבוהה •

 .יכולות אנליטיות גבוהות •

 .יכולת עבודה בלחץ ותודעת שירות גבוהה •

 .יכולת הנעה עצמית גבוהה •

 א שגרתיותנכונות לעבודה מאומצת ובשעות ל •

 

 לפניות מתאימות :  ניתן לפנות אליי 

 סמיע -הזאר אבו עאסי רבאח, מקדמת תעסוקה כיסרא
  מרכז ריאן דרוזים וצ'רקסים בהפעלת אל פנאר )חל"צ(

  hazar.r@ec4u.org.il או דרך המייל :    6435950-04משרד: 
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