
מאגר
תעסוקה 

מרכז צעירים ערד 

דרכי התקשרות

יאישיהו 16, ערד 

053-5550416
רוצים להישאר מעודכנים בתתחום

התעסוקה ? הקליקו על האייקון ועקבו
אחרינו 

https://www.facebook.com/merkaz.tzeirim.arad
https://chat.whatsapp.com/I1eYiB6cuzA48Y6qtvan5W
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=5o3h80o0c2u6&utm_content=6devuwx%E2%80%8E%E2%80%8F


מאגר תעסוקה 
   

   

   

   

   

   

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

 taasuka.arad@gmail.com לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל

מתנ"ס ערד 

מתנ"ס ערד 

מתנ"ס ערד 

סמנכ"ל
 ספורט ותפעול 

אחריות על מחלקת הספורט, קאנטרי ומחלקת אחזקה
בניית תכנית עבודה שנתית ועמידה ביעדים, בניית תקציב שנתי, ניהולו ומעקב

שוטף, בעל/ת יכולת ניהול משא ומתן, בעל/ת ידע טכני, בעל/ת יכולת ניהול אירועי
ספורט גדולים, בעל/ת יכולת הדרכה וליווי עובדים, עבודה בשעות לא שגרתיות כולל

סופ"ש.
דרישות התפקיד:

 תואר אקדמי רלוונטי, ניסיון ניהולי משמעותי של 5 שנים לפחות, רקע בספורט,
יכולת עבודה בצוות

מרפאה בעיסוק

ליחידה להתפתחות הילד במתנ"ס ערד דרוש/ה מרפא/ה בעיסוק
היקף משרה של יומיים בשבוע (אפשרות לעבודה אחה"צ-יתרון)

דרישות התפקיד:
תואר ראשון בריפוי בעיסוק, רישיון משרד הבריאות בתוקף, עברית ברמת שפת אם

(שפות נוספות- יתרון).ידע וניסיון בעבודה עם ילדים, יכולת עבודה בצוות רב
מקצועי, יחסי אנוש מצוינים .

דרוש/ה מורה לתוכנית
"הכוח לצמוח"

לצמצום פערים לקראת
עלייה לכיתה א'

משרה חלקית 
הובלה של קבוצת ילדי גן חובה במסגרת תוכנית "הכוח לצמוח" לקראת כתה א',
העברת תכנים לימודיים בצורה חווייתית, יצירת קשר אישי עם הילדים בקבוצה,

עדכון שוטף של הורי הילדים,לקיחת חלק בשלבי התכנון וההיערכות. 
דרישות התפקיד-

תעודת הוראה (גננ/ת גן חובה או מורה לכיתות א-ב'),מיומנויות תקשורת מעולות
אחריות, התמדה ומחויבות, נכונות לעבודה בשעות אחה"צ

זמינות בימים ב' או ג' או ה' החל מה-1/6 ועד תום התוכנית בשעות 16:00 – 18:00 ,
לכל המפגשים,מוטיבציה, סבלנות, יכולת מנהיגות ורוח טובה.

 
 

קלנאי/ת תקשורת מתנ"ס ערד 

דרישות תפקיד:
ליחידה להתפתחות הילד במתנ"ס ערד דרוש/ה קלינאי/ת תקשורת

 (אפשרות לעבודה אחה"צ-יתרון)
תואר ראשון בקלינאות תקשורת, רישיון משרד הבריאות בתוקף, עברית ברמת

שפת אם (שפות נוספות- יתרון),ידע וניסיון בעבודה עם ילדים, יכולת עבודה בצוות
רב מקצועי,יחסי אנוש מצוינים .

 

פיזיוטרפיסט/ית מתנ"ס ערד 
ליחידה להתפתחות הילד בערד במתנ"ס ערד דרוש/ה פיזיותרפיסט/ית

היקף משרה של 12 ש"ש (אפשרות לעבודה אחה"צ-יתרון)
דרישות התפקיד:

תואר ראשון בפיזיותרפיה, רישיון משרד הבריאות בתוקף, ידע וניסיון בעבודה עם
ילדים, יכולת עבודה בצוות רב מקצועי, יחסי אנוש מצוינים .

 

mailto:dudi@matnas-arad.org
mailto:shani@matnas-arad.org
mailto:shani@matnas-arad.org
mailto:shani@matnas-arad.org
mailto:shani@matnas-arad.org
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דרישות תפקיד:
ידע ברשתות תקשורת ועבודה עם שרתים

עבודה במשרה חלקית בשעות גמישות
מתאים לסטודנטים

לבעלי ניסיון בתחום בלבד

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

מתנ"ס ערד 

מתנ"ס ערד 

מתנ"ס ערד 

איש/ אשת
מחשבים  

מנהל/ת חשבונות
שלב 3 וחשב/ת שכר

דרישות תפקיד:
מנהל/ת חשבונות סוג 3 וחשבת שכר

בעל/ת תעודות מתאימות
ניסיון של 5 שנים לפחות בהנה"ח

יכולת עבודה בצוות
מסודר\ת ומקצועי\ת,

משרה מלאה
 

מורים למוסיקה 
דרושים:

מורים לכלי קשת
מורים לפסנתר

 

מתנ"ס ערד 
מדריכים לתכנית
בוחרים בשישי

לתכנית בוחרים בשישי דרושים מדריכים לקורסים הבאים :
 ,Leg חלל בי ורפואה לימוד תכנות בשפת פיתון, עיצוב בתלת מימד, בניית ב

 פיזיקה, כימיה
 

 

מתנ"ס ערד 
מדריכים מחליפים
לתכנית בוחרים

בשישי

לתכנית בוחרים בשישי דרושים מדריכים מחליפים למגוון תחומים:
,Leg חלל בי ורפואה לימוד תכנות בשפת פיתון, עיצוב בתלת מימד, בניית ב

פיזיקה, כימיה
 

איש אחזקהמתנ"ס ערד 
משרה מלאה בשעות לא שגרתיות

ידע בתפעול הגברה ותאורה יתרון ידע בעבודות אחזקה כלליות

 
מתנ"ס ערד 

מנקה למשרה מלאה
יכולת עבודה בצוות בשעות לא שגרתיות

 

עובד/ת משק ערב

רכזתמתנ"ס ערד 
 מעורבות חברתית 

למרכז הצעירים דרוש/ה רכז/ת מעורבות חברתית
רוצה לרכז להפעיל תכניות לקידום מעורבות חברתית של צעירים בעיר למען

הקהילה? מעניין אתכם לגבש מדיניות עירונית, להקים, לפתח ולפעיל תכניות
לעידוד מעורבות חברתית? מקומך איתנו!

דרישות התפקיד:
עבודה בשעות הבוקר ואחר הצהריים

ניסיון קודם בייזום והובלת פרוייקטים התנדבותיים ובניהול צוות מתנדבים
תואר ראשון מוסד אקדמי מוכר

mailto:ohncohen@matnas-arad.org
mailto:dudi@matnas-arad.org
mailto:dudi@matnas-arad.org
mailto:shanise@matnas-arad.org
mailto:shanise@matnas-arad.org
mailto:dudi@matnas-arad.org
mailto:dudi@matnas-arad.org
mailto:M.tzeirim.arad@gmail.com
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תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

מתנ"ס ערד
קאנטרי 

מתנ"ס ערד 
קאנטרי

מתנ"ס ערד 
קאנטרי

מתיא ערד

מחלקת נוער  

מפעיל/ת בריכה 

מציל/ה בריכה 

מורות לחינוך מיוחד  

דרושות מחליפות לגננות ומורות במסגרת החינוך המיוחד בערד על בסיס חלפה
יומית על פי קריאה.

עבודה גמישה בהתאם לצרכים המשתנים.
דרישות התפקיד :

12 שנות לימוד (עדיפות לסטונטים),גמישות בימים ובשעות. 

רכז מנהיגות
נוער  

איש קשר מול תנועות ואירגוני נוער בעיר, ניהול תכנית מד"צים ,חבר בצוות מרכז
הנוער העירוני .

דרושים:
ניסון קודם בעבודה עם נוער

תואר ראשון יתרון 
עבודה בשעות לא שגרתיות 

מדריכים /ותתפוח פיס  
 

מטפל/תמעון ויצו 
סבלנות אחריות מסירות ואמינות ,

יכולת נתינה גבוה יכולת להעניק חום ואהבה פתיחות ויצירתיות.
ניתן לפנות לורד אנקרי בטלפון 052-8977385

 

תיכון מקיף אורט
ערד

 מורה למדעים לחטיבת הביניים לשנת הלימודים תשפ"ג
למשרה חלקית/מלאה

דרישות התפקיד: תעודת הוראה.
 

מורה למדעים 

מדריכי חדר כושר  

דרישות תפקיד:
תעודת מציל חובה, ניסיון קודם יתרון

 
דרושים/ות מדריכים/ות  אנחנו מחפשים מדריכים לשנת הלימודים הבאה

תשפ"ג
להדרכה בחוגים : חלל בי ורפואה למוד תכנות בשפת פיתון,  עיצוב בתלת

מימד, בניית ב Lego, פיזיקה, כימיה
 
 

אורט צור ערד 

מורים לתחומי
 מחרטה כרסומת, 

, CNCמפעילי
הנדסאי מכונות 

דרושים מורים לחינוך מיוחד עדיפות לבעלי ניסון
עם גילאי תיכון ונוער בסיכון 

חינוך והדרכה

mailto:dudi@matnas-arad.org
mailto:shani@matnas-arad.org
mailto:matya.arad@matya365.org.il
mailto:tparad@gmail.com
mailto:abaruc@gmail.com
mailto:dudi@matnas-arad.org
mailto:dudi@matnas-arad.org
mailto:HadassN2@admin.ort.org.il
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תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

 

מטפל/תגן גני 

 לצוות גן גני דרוש/ה סייעת /מטפלת מסורה לשנה"ל תשפ"ג
משרה מלאה / חלקית , המשרה מתאימה גם לסטודנטים.

ניסיון בעבודה עם ילדים עד גיל 3
שעות עבודה 07:30-16:00 , 

 איריס -052-2843128
 

הקטנטנים 
של פבי 

מטפל/ת

לגן הקנטנים של פבי דרושה מטפלת 
משרה מלאה , לגלאי 3 חודשים עד 3 שנים.

תאים טובים למתאימים 
לפרטים נוספים 052-8966070 

מדריכים/ות

תאור התפקיד:
ניהוג והובלת בני נוער בגלאי תיכון. הענקת כלים טכנולוגיים

וחינוכיים. אחריות חינוכית מלאה על הקבוצה
תחילת עבודה חודש אוקטובר, 30-50% משרה ,

דרישות התפקיד:
יכולת הדרכה 

הובלת והנהגת בני הנוער 
אוריינטציה טכנולוגית - חובה 

ידע בשפת תוכונות ופייתון 
יכולת למידה עצמית 

אחריות ומסירות  

מנהל/ת קהילה הר עמשא

דרושה מנהלת קהילה,
הקהילה היא הלב החי של היישוב.

בשנים האחרונות מתגבש בהר עמשא קהילה רבדורית תוססת,
ערכית וטבעית.

אנו מחפשים מישה/י שאוהב/ת ומאמין/נה באנשים לתפקיד
מרתק ומלא עשייה  08-9555777

תיכון מקיף
אורט ערד 

ספרנית 

תיאור התפקיד:
הדרכת קוראים השימוש משאבי הספריה , מתן שירותי השאלה

הפעלה של פעילויות לעידוד קריאה , קטלוג מיון וארגון מלאי
ספרים .

דרישות התפקיד :
תעודת ספרן/נית או תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה

תינתן עדיפות לבעלי תעודת הוראה 
שליטה מלאה ביישומי מחשב ויחסי אנוש טובים 

שפה עברית ברמה גבוהה 

mailto:Aharai_tech@aharai.org.il
mailto:amasa@amasa.co.il
mailto:hadassn2@admin.ort.org.il
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תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

בית מזור 

כפר נרדים 

כפר נרדים 

רכז /ת
מדריכים/ות

רכז טיפול 

מדריך  

לכפר נרדים דרוש/ה רכז/ת טיפול 
תיאור התפקיד – אחריות על התווית התפיסה הטיפולית של הכפר חלק מצוות

הנהלת הכפר ,ניהול הצוות הטיפולי, הדרכת צוות והובלת תהליכי למידה צוותים.
דרישות התפקיד:

תואר בעבודה סוציאלית 
ניסיון בעבודה טיפולית והדרכת צוותים לפחות במשך חמש שנים

ניסיון בעבודה כעו"ס פנימייה יתרון משמעותי 
נכונות לזמינות גבוהה

 

 

דרושים מדריך/ה למשפחתוני בית מזור .
תפקידי חינוכי ובעל השפעה על בני נוער .

מענה לצורכי הילד במישור הפיזי רגשי חברתי למודי בסיוע צוות רב ומקצועי .
תעסוקה חלקית ומותאמת לעובד

הכנת שיעורי בית 
עבודה בשעות מגוונות לפי לוח משמרות בוקר צהריים ערב (משמרות לילה יכולות

להתאים גם לסטו
דנטים המתחייבים לשלוש משמרות בשבוע לכל הפחות .

דרישות התפקיד :
מסירות עקביות אחריות ואכפתיות 
יכולת ליצירת קשר אישי משמעותי 

יצירתיות ויוזמה .
תנאים טובים למתאימים 

רכז חירום :
הובלת עבודת הצוות במרכז החירום, וכן אחריות כוללת על סדר היום. ניהול מצבי
חירום ואירועים חריגים. התפקיד כולל ליווי והדרכת הצוות הישיר (אם בית,
מדריכים, ש"ש).במסגרת התפקיד תינתן הדרכה קבועה, פרטנית וקבוצתית ע"י

אנשי מקצוע מלווים
דרישות תפקיד: 

ניסון בעבודה עם ילדים ונוער, עבודה בצוות, עבודה במשמרות כולל סופי שבוע,
יכולת עבודה בצוות, ראש גדול ויכולת עבודה במצבי לחץ, אופציה למגורים

 
 

כפר נרדים 

בית חם ואוהב ילדים ונוער בסיכון בגילאי 8-18.
התפקיד כולל הובלת קבוצת ילדים / בני נוער, העברת פעילויות, שיחות, ליווי

ותמיכה.
תנאים טובים למתאימים

זוהי הזדמנות אמיתית להשפיע על חייהם של ילדים ונוער בסיכון.
 

רכז חירום

עו"סכפר נרדים 

העו"ס הינו שותף בצוות מוביל אשר מתווה את התפיסה הטיפולית בכפר ובכל אחד
מהבתים.

התפקיד כולל:
הדרכה פרטנית וקבוצתית לצוות הישיר, פסיכותרפיה לילדים, הנחיית קבוצות

טיפוליות, קשר עם הורים, קשר עם גורמי טיפול בקהילה וגורמי חוץ שונים.
העו"ס מקבל הדרכה פרטנית וקבוצתית מידי שבוע.

היקף משרה : 100%
*** העסקה על פי צו הרחבה
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מאגר תעסוקה 
   

   

   

   

   

   

   

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

תיכון מקיף 
אורט ערד

מטב

מורה למדעים 

מדריכים 

מטפלים/ות

אגודת עמי הינה עמותה שמטפלת באנשים עם מוגבלות.
מחפשים אנשי צוות לעבוד כמדריכים.

עבודה במשמרות/ מתאימה גם  לסטודנטים, כולל שישי שבת.
 

 

דיור מוגן 

דרוש/ה מורה למדעים לחטיבת הביניים לשנת הלימודים תשפ"ג למשרה
חלקית/מלאה

 דרישות התפקיד:
 תעודת הוראה.

 

אגודת עמי 

לעמותת מטב -דרושים/ות מטפלים/ות .
עבודה בארגון גדול, יציב ומסודר.

מעטפת תנאים אטרקטיבית
הכשרה , תנאים, פעילויות רווחה ותחושה של בית ומשפחה. 

 

חונכ/תמטב
דרושה חונכת בעבור ילד/ה במעון יום למשך 4 שעות או לטיפול ביתי אחר

הצהריים ,שלוש פעמים בשבוע.
העסקה דרך כוח אדם

 

דרוש עובד/ת סוציאלי/ת
לדיור מוגן למתמודדי

נפש במגזר החרדי בערד

לתפקיד מעניין ומאתגר של מסגרת בצמיחה דרוש עובד.ת סוציאלי.ת
 העבודה כוללת ליווי מתמודדים בכל תחומי החיים, בניית תכניות שיקום וקשר עם

גורמי שיקום. 
 העבודה במישור הפרטני והקבוצתי וכוללת התנסות טיפולית משמעותית. 

 עבודה בסביבה מקצועית, חמה ותומכת.
דרישות התפקיד:

 תואר ראשון בעבודה סוציאלית (עדיפות לבעלי תואר שני) – חובה
 ניסיון בתחום השיקום- יתרון

 היקף משרה: 50% עם אופציה להרחבה
 גמישות בשעות העבודה.

 מלווה בהדרכה פרטנית קבועה
**קיימות הכשרות והדרכות מקצועיות, אפשריות פיתוח וקידום למתאימים, עתודה

ניהולית, המלצה לתואר שני קידום מקצועי ועוד!
 

דרוש מדריך שיקום דיור מוגן 
לדיור מוגן למתמודדי

נפש במגזר החרדי בערד

לתכנית שמסייעת במגורים עצמאיים בקהילה לאנשים עם מוגבלויות, חברת "שלו"
מגייסת מדריך/ה עם מוטביציה, אמפתיה והמון תשוקה!

התפקיד כולל ליווי וסיוע למתמודדים בפיתוח מיומנויות אישיות, סיוע בהשתלבותם
בקהילה, ליווי ועבודה על תכניות השיקום ודברים נוספים עליהם נשמח להרחיב

בשיחה
העבודה מתבצעת תוך ליווי מקצועי וישיבות צוות קבועות.

דרישות התפקיד:
ניסיון בעבודה עם אנשים עם מוגבלויות- יתרון יכולת להתניידות בערד, היקף

המשרה מלאה (גמיש),שעות עבודה גמישות.
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מאגר תעסוקה 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת, בהצלחה!
לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

ארומה ערד 

עובד/ת דלפק
קופאי/ת בחנות 

טבחים/ות
עובד/ת קופה 
אחמ"ש/ית 

ידע במכונת בתפעול מכונת קפה - יתרון 
מוכר כעבודה מועדפת.

לפרטים נוספים 08-9975777
 

 

פיצה טוקיו 

קפה קפה
ערד

יש לצור קשר במקום עצמו 
 

מבשלת
השיטה 

מלצרים בסופי שבוע 
עובדיי ייצור במבשלה 

בית הלחם  

מלצרים/ות 
ברמנים/ות 
טבחים/ות
עוזרי טבח 

יש ליצור קשר במקום עצמו

לפרטים נוספים 052-6650380 ( אפשר גם בווטצאפ)
 

עובדי/ות דלפק
מטבח, מלצרות

לפרטים נוספים 050-5342297 
 

מנהל/ת חנות, מוכרים 

לפרטים נוספים054-2666289 
 

סיור 
למשטרת ערד דרושים שטרי סיור חקירות ובילוש 

דרישות התפקיד:
שתי עשרה שנות לימוד, שירות צבאי 

לניסיון בניהול ומכירות - יתרון 
תנאים טובים למתאימים 

עבודה כפית ודינאמית עם אופציה להתקדמות 
בונוסים ממכירות 

לפרטים נוספים 054-2546969
 
 

לניסיון בניהול ומכירות - יתרון 
תנאים טובים למתאימים 

עבודה כפית ודינאמית עם אופציה להתקדמות 
בונוסים ממכירות 

לפרטים נוספים 054-2546969
 
 

עובדי/ות דלפק
מטבח, מלצרות

עידן 2000

מוכרים/ות כפר
השעשועים

מכירות ומזון 

דור אלון-
 תחנת דלק 

משטרה

מדורת
השבט

למדורת השבט דרוש טבח/ית למטבח קר משרה מלאה טבח  

מדורת
מארחים/ותהשבט

למדורת השבט דרוש מאחרים/ות לפי משמרות אירוח. 
מובטח לפחות 10 משמרות בשבוע , תחילת עבודה מיידית.

העבודה בדרך כלל בשעות הערב אך לא רק.

mailto:golanbrm@yahoo.com


מאגר תעסוקה 
   

   

   

   

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

 

מרכיב מכאני בכיראלביט

ילאתר של חברת אלביט מערכות בערד דרוש/ה מרכיב/ה מכאני/ת בכיר/ה
להשתלבות בקו הייצור וביצוע תהליכי הרכבה למגוון מוצרי החטיבה

דרישות:
טכנאי אלקטרוניקה וחשמל – יתרון

ניסיון מתחום ההרכבות המכאניות / חיווט
ידע בקריאת שרטוטים

קריאה והבנת הוראת עבודה בעברית / אנגלית
ידע טכני בסיסי

יכולת עבודה עצמאית עפ"י נהלים
יכולת עבודה והשתלבות בצוות

יכולת בינאישית גבוה

איש אחזקהאלביט

לאתר החברה בערד דרוש איש אחזקה
במסגרת התפקיד:

אחריות מלאה על תחזוקת מבנה, כיול ואישור לציוד חשמלי, ביצוע ביקורות ומעקב
תחזוקה ,כגון: כיבוי אש, חשמל, מיזוג, עזרה ראשונה, מטבח, כלי עבודה

ליווי של קבלני חוץ בעבודות שוטפות ופרויקטים, ניהול תיק בטיחות הכולל מעקב
אחר רישיונות והיתרים של קבלני חוץ, ניהול תקלות תחזוקה בשוטף, קבלת הצעות

מחיר מקבלני משנה, מעקב אחר ביצוע,תאום וליווי הקבלנים במהלך העבודה
תיאום ליווי ואישור ביקורות תקופתיות כגון: ביקורת כיבוי אש, ביקורת ארונות חשמל,

ביקורת מיזוג, ביקורת ציוד עזרה ראשונה ועוד, רכישת ציוד נדרש עבור תחזוקה
שוטפת

דרישות:
12 שנות לימוד,ניסיון באחזקת מבנים,ניסיון עבודה מול קבלנים,תעודה של חשמלאי

מוסמך – יתרון,תעודה של מסגר / טכנאי - יתרון,אסרטיביות,בעל אחריות,יכולת
עבודה עם ממשקים רבים,שירותי

אלביט

תיאור התפקיד: 
ראש צוות בהרכבות -בקרה של נהלי העבודה מיושמים ועדכון נהלי עבודה על פי

הצורך, עמידה בתוכנית העבודה של המפעל תוך הבנת התיעדופים השונים
עבודה עם צוות התפ"י, המחסנים, רכש , הנדסה וQA,עבודה עם ממונה הבטיחות
המפעלי ליצירה ושיפור של סביבת העבודה של העובדים,אחריות על פעילות מול

הנדסה לבניית התקנים וגיגים שיכולים לסייע לעובד בסביבת עבודתו,שיפור תהליכי
העבודה, ניסיון מתמיד לקיצור זמני התקן, איתור וזיהוי צווארי בקבוק, זיהוי תקלות

חוזרות (תקלה אופיינית), שיפור האיכות (YIELD), חלוקת עומסים ומשימות
בעבודה, חלוקת העבודה בין העובדים השונים, הרמת דגלים על חוסר במשאבים או
חומר בעת ביצוע העבודה, ביצוע TIR בוקר עם צוות העובדים על מנת להסביר את
המשימות היומיות, ניהול ביצוע המשימה על ידי העובד ברמה שעתית מתוך כוונה

לתמוך בו ולהדריכו באם נדרש,כתיבת דוחות להנהלה (נפל, YEILD, יעילות, נדרש
PLM,מול בוצע וכו..) עבודה עם ממשקים שונים כגון: סאפ

דרישות המשרה:
 12 שנות לימוד, הנדסאי אלקטרוניקה, חשמל או מכונות,יכולת לנהל צוות עובדים

ניסיון באלקטרוניקה,בעל מוסר עבודה ואחריות,נכונות לעבודה מאומצת וזמינות
גבוהה, יחסי אנוש טובים, ידע במערכת ERP יתרון

*הפניה מיועדת לנשים וגברים כאחד
 

ראש צוות הרכבה 

מפעלים 
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מאגר תעסוקה 

   

   

   

   

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

 

איש תפ"יאלביט

לאתר החברה בערד דרוש איש תפ"י
במסגרת התפקיד:

בניית תוכניות עבודה, התרעה על סיכונים ובעיות ומעקב אחר הביצוע תוך מתן
מענה מקצה לקצה לקו היצור

שחרור פקודות עבודה ודרישות רכש
ניהול החומרים הנדרשים לקווי היצור, ביצוע מעקב חוסרים, התאמות לתוכניות

העבודה ועדכון מנהלי הפרויקטים
הסתכלות מערכתית תוך הבנת צרכי הארגון מבחינת אספקות הן של פריטים

מיוצרים והן של פריטים נרכשים
שיפור תהליכים, ניהול שינויים תכופים וניהול סיכונים

עבודה חוצה ארגון העבודה מחייבת ממשק עם הלוגיסטיקה, הרכש, היצור ומנהלי
הפרויקטים

דרישות
מהנדס תעשייה וניהול, ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה בתחום התפ"י- חובה

ידע בתחום הייצור וההרכבות, ניסיון בשיפור תהליכים- יתרון, ניסיון בעבודה בסביבת
MRP חובה - LN / SAP - יתרון, יכולת עבודה בלחץ ובסביבה דינמית,ראייה

מערכתית, שליטה ביישומי אופיס ואקסל בפרט,יחסי אנוש מעולים
 
 

יוניליוור 

. דרישות התפקיד:
·       השכלה: רצוי 12 שנות לימוד

·       ניסיון: ניסיון של שנה לפחות כמפעיל- יתרון.
·       מיומנויות: יכולת טכנית

·       תקשורת בינאישית טובה
·       שליטה בשפה עברית- חובה

·       ידיעת השפה האנגלית ברמה בינונית- יתרון
·       יכולת עבודה תחת לחץ

·       יכולת עבודה בצוות
·       אחריות ומוסר עבודה גבוה

·       רישיון נהיגה בתוקף
תיאור התפקיד: למפעל תלמה בערד דרוש /ה מפעיל /ת מכונה,הפעלת הקו על פי

הוראות העבודה, אחריות על הנעשה בקו, יכולת לנהל ממשקי עבודה, אחריות על
איכות המוצר, פיקוח ויישום הוראות בטיחות, עבודה במשמרות.

מפעיל מכונות 

אריזה עפ"י הסטנדרטים הנדרשים במחלקה ע"י מנהלי קוים במחלקות בהן מצוותים. 
תחומי אחריות:

יציאת מוצר תקין ובתקן הנדרש (משקל, כמות יחידות באריזה)
ניקיון הקו בסופי שבוע

 עיסוקים מרכזיים:
ביצוע עבודות ניקיון ושמירה על ניקיון המחלקה בה מצוותים לעבוד, שינוע של ציוד

עפ"י דרישת מנהלי קווים, עזרה למפעילים בכלל  ובזמני תקלה בפרט, מילוי מטלות
שונות (כגון פתיחות מחסן 50, החלפות) שיוטלו ע"י מנהלי קווים/מנהלי משמרת,
במחלקת הציוות וע"י מנהל האזור עפ"י צורך, עבודה לפי כללי הבטיחות, האיכות

ואיכות הסביבה של המפעל
דרישות התפקיד: יחסי אנוש ברמה גבוהה, תקשורת בינאישית טובה ,סדר וארגון

 
 

אורז/ת  יוניליוור 

mailto:Judith.Lowensteinyoran@elbitsystems.com
mailto:Shani.Refaelly@unilever.com
mailto:Shani.Refaelly@unilever.com


מאגר תעסוקה 

   

   

   

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

 

חשמלאי/ת יוניליוור 

למפעל תלמה בערד דרוש/ה חשמלאי/ת משמרת
במסגרת התפקיד:

מתן מענה שוטף לתקלות חשמל במפעל בדגש על רצפת הייצור,טיפול באחזקת
שבר ואחזקה מונעת בתחום החשמל במהלך המשמרת, חונכות חשמלאים חדשים,

העברת ידע והדרכת עובדי ייצור, ביצוע נוהלי נעילה ותיוג לציוד, תפעול, שמירה
ואחזקה (SAP) של כל העבודות הרלוונטיות, ביצוע עבודה ברמה מקצועית ואיכותית

גבוהה, תוך שמירה על נהלי הבטיחות והאיכות.
העבודה במשרה מלאה, משמרות בוקר/ צהריים ולילה

הסעות מדימונה, ב"ש וערד, ארוחות מסודרות
קליטה ישירה לחברה

דרישות: יכולת עבודה בצוות
עבודה מול ממשקים מרובים
נכונות למשמרות כולל לילות

ניסיון בתפקיד דומה בתעשייה, עדיפות לתעשייה המזון/פארמה.
הנדסאי /ת חשמל, בעל /ת רישיון חשמלאי מוסמך חובה.

ניסיון קודם בקריאת תכניות חשמל
ואנגלית טכנית ברמה טובה. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

 

מתן מענה שוטף לתקלות מכאניות במפעל בדגש על רצפת הייצור
במסגרת התפקיד: ביצוע אחזקה מונעת של המכונות, תיקון תקלות שבר במהלך

המשמרת, ביצוע נוהלי נעילה, שותפות בצוותי שיפור וייעול, עבודה נעשית תחת כללי
בטיחות ואיכות של המפעל!

העבודה כוללת ממשקים מרובים עם גורמים שונים בחברה
משרה מלאה במשמרות (בוקר/ צהריים ולילה)
הסעות מדימונה, ערד וב"ש, ארוחות מסודרות

קליטה ישירה לחברה החל מהיום ה 1
דרישות: הנדסאי/ת מכונות או טכנאי/ת בוגר/ת בית ספר טכני - יתרון

ניסיון בתחום המכניקה במפעל תעשייתי
יכולת עבודה בצוות

נכונות לעבודה מאומצת ובמשמרות המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 

מכונאי/ת משמרת יוניליוור 
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מאגר תעסוקה 
   

   

   

   

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

 

מכשירן  ICL ים המלח
 4930

מחלקת אחזקת מכשור הינה חלק ממערכת אחזקת חשמל ומכשור ותחת אגף
שרותי ייצור .מחלקת אחזקת מכשור נותנת מענה ל-7 מפעלים באתר

סדום,המחלקה עובדת בוקר ומחולקת ליחידות מכשור אשר יושבות במפעל בו הן נו
תנות שרות מכשור. תפקיד המכשירן לתת מענה לתקלות ולתחזק באופן שוטף

ושיטתי את ציוד המכשור המותקן במפעל
דרישות התפקיד :

טכנאי/הנדסאי/מהנדס – מכשור / אלקטרוניקה / חשמל
רישיון חשמל – יתרון.

ניסיון קודם,הכרת תחום המכשור התעשייתי – עדיפות.
כישורים אישיים :

יכולת לעבוד בסביבה דינאמית,יכולת לימוד עצמי, מוטיבציה גבוה, עבודת צוות,
ידע בשימוש בסביבת מייקרוסופט אופיס,עבודה בצוות במשמרת בוקר ועובדה

עצמאית במשמרות צהריים ולילה.

  ICL ים המלח

התפקיד המוצע הינו עבור משרת מכונאי במוסך אחזקת ציוד מכאני כבד. התפקיד
דורש ניסיון קודם בשיפוץ מנועי דיזל, מכונאות צמ"כ/רכב. העבודה הינה במשמרת

בוקר (7:00 – 15:30) עם נכונות לשעות נוספות וקריאות חירום.
רכב.

דרישות תפקיד:
מכונאי סוג 3 או מקביל (שלב 12 צה&quot;ל).

יכולת התמודדות עם חומר טכני באנגלית.
.(troubleshooting) ניסיון בביצוע איתור תקלות

אמין, יסודי, חרוץ, בעל יחסי אנוש טובים. יכולת לימוד עצמי ועבודה בצוות.
יתרון יינתן לבעלי ניסיון ניהולי / פיקודי,בעל הסמכה לניהול מוסך.

.SAP -ו OFFICE ידע במחשבים – תוכנות
בעל רישיון נהיגה מעל 15 טון.

מכונאי צמ"כ
4799

תאור המשרה :
ניהול פרויקטים בתחום פיתוח ושדרוג תשתיות רשת החשמל באתר ומחוצה לו תכנון

פרויקטים עצמאיים וכרפרנט לפרויקטים במפעלים, מתן פקודות ניתוק לתפעול
מערך האנרגטי, מתן שירות, פתרונות לבעיות טכניות מורכבות וייעוץ הנדסי

ותחזוקתי בהתאם לצרכים באתר, רישום מפרטי עבודה, רכש ציוד, בדיקת ציוד אצל
ספקים, השתתפות והובלה של יוזמות, צוותי שיפור/מצוינות תפעולית ועבודות

להפסקת ייצור, עבודה בשיתוף מלא עם המחלקות השונות במפעלים (אחזקת
חשמל, הנדסת מכשור, בקרה ואמינות),שמירה על הבטיחות ואקולוגיה, ניהול
ביצועים ועמידה ביעדים אישיים שיוגדרו על ידי מנהל מחלקת הנדסת חשמל

דרישות התפקיד:
תואר ראשון בהנדסת חשמל, בעל רישיון חשמלאי מהנדס - יתרון משמעותי

יושר והגינות, יחסי אנוש טובים, אחריות אישית גבוהה, עצמאי/ת,אסרטיביות, עבודה
בתנאי לחץ ושליטה בריבוי משימות.

יכולת ניתוח תקלות מורכבות ומתן מענה מקצועי,יכולת עבודה בצוות הכרת תוכנת ה
- SAP יתרון

ניסיון קודם: מהנדס בעל ניסיון בניהול פרויקטים של 3 שנים לפחות, ידע וניסיון
בתכנון חשמל,ניסיון ממפעל תהליכי בעל מערך אנרגטי במתח גבוה.

 

מהנדס חשמל   ICL ים המלח
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מאגר תעסוקה 
   

   

   

   

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת, בהצלחה!
לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

 

מהנדס אחזקה/מכונות  ICL ים המלח
4769

ICL מהנדס/ת מכונות / אחזקה במפעלי חברת
הנדסת מכונות, הנדסת ציוד, אחזקת מתקנים, שיפוץ יחידות ציוד בבית מלאכה,

הרכבת ציוד בשטח.
בנוסף , ביצוע ביקורת במתקנים, איתור תקלות והצעת פתרונות, סיוע למנהלי

עבודה בפתרון בעיות טכניות,
הזמנת חלפים עבור מנהלי עבודה, הכנת תכונית להפסקת יצור, פיקוח על קבלני

ההתקשרות. ביצוע פרויקטים באזקה. ביצוע מבדקים פנימיים.
דרישות התפקיד :

 מהנדס/ת מכונות מדופלמ/ת
ניסיון רלוונטי בתחום האחזקה – יתרון, ניסיון בתעשייה הכימית – יתרון

כישורים אישיים:
 יחסי אנוש טובים, יסודי ויעיל, אמינות גבוה, יכולת להדריך עובדים, יכולת לפקח

על עבודות הנדסיות, יכולת תפקוד בתנאי לחץ ותנאי סביבה קשים,צאחראיות,
יכולת ניהול (בעתיד).

כישורים ייחודיים:  יכולת איתור ופתרון בעיות,כישורים והבנה טכניים גבוהים,ניסיון
בתכנון הנדסי – יתרון, אנגלית.

מהנדס תהליך  ICL ים המלח
4853

תחומי אחריות :
אחריות על תהליכי ייצור במתקנים השונים , בדגש על שיפור וייעול מתמיד בקרה

ושיפור תהליך, סיוע בפתרון תקלות, מעקב אחר ביצועי המתקן, פרמטרים תהליכיים
איכות וכמות, ביקורת על פעילות הציוד, ביצוע מאזנים , זיהוי וניתוח בעיות וחריגות
בתהליך, תכנון תהליכי והנדסי של פרויקטים תוך שימת דגש על חסכון בתשומות,

הדרכת עובדים ועדכון הוראות עבודה
דרישות התפקיד :

השכלה :תואר ראשון בהנדסת כימיה – חובה
ניסיון קודם: ניסיון בתעשייה – יתרון, שליטה מלאה ביישומי מחשב – חובה

כישורים אישיים: יכולת ניתוח אנליטי, יכולת עבודה באופן מאורגן , שיטתי ומאורגן,
עצמאות יוזמה ויצירתיות, יכולת הבנה הנדסית, כושר ביטוי בעל פה ובכתב, יכולת

עבודה בצוות, יכולת למידה והנעה עצמית, גמישות ותמרון בין משימות, יכולת
הסתגלות לשינויים

תכונות אופי: יחסי אנוש טובים, יסודיות , יעילות ואמינות, יכולת לתפקד בתנאי לחץ
ובתנאי סביבה קשים, פוטנציאל ניהולי, גמישות מחשבתית, התאמה לתרבות

ארגונית של תעשייה שמורכבת מדורות של וותיקים, שחקני נשמה יכולות למידה
עצמאית ללא חפיפה / חניכה, סבלנות

חשמלאי  ICL ים המלח
4878

תיאור התפקיד:
מחלקת חשמל מחשוב הינה חלק ממערך התפעול בנאות חובב

יחידת זו אחראית על כל מערך החשמל והמכשור באתר.
תחומי אחריות:

אחריות לביצוע עבודות החשמל והמכשור בפרויקטים ובשוטף, לפי חוק החשמל,
התקנות, הרלוונטיות ולפי הנהלים והוראות העבודה בחברה, אחריות מקצועית

לבטיחות בחשמל באתר, יכולת שליטה במערך האנרגטי, היכרות ותפעול יחידות
הציוד השונות.

השכלה וכישורים נדרשים:
רישיון חשמלאי ראשי ומעלה, ידע בתוכנת OFFICE, SAP, אינטרנט, הכרת חוקים

ותקנים בחשמל ומכשור.
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מאגר תעסוקה 
   

   

   

   

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

 

עובדי  אחזקה  ICL ים המלח
3428

מהנדס אחזקה  ICL ים המלח
4769

  ICL ים המלח

דרישות התפקיד :
השכלה :

 שתים עשרה שנות לימוד
 תעודת הסמכה באחד התחומי האחזקה - יתרון

קריאה והבנה של אנגלית טכנית – יתרון
 ניסיון של שנה לפחות בתחום

 בעל רישיון נהיגה – יתרון

תחומי אחריות :
מהנדס אחזקה הוא המקור למתן סיוע טכני והנדסי יומיומי למפעל בתחומים

הבאים:
זיהוי ומתן פתרונות לטיפול בכשליםתחקור כשלים ומתן המלצות לשיפור,ביצוע

פר,וצדורות הנדסיות ועדכון סטנדרטים, עבודה מול בית המלאכה המרכזי, הגדרה
( commissioning) וניהול של שיפורים בתכן ליווי להרצה וקבלת ציוד חדש

תמיכה בניהול פרויקטים קטנים וניהול הקשר עם קבלנים מתמחים ופרויקטים
קטנים, שותף בתהליך תכנון ותזמון עבודות אחזקה וביישום תהליכי פתרון בעיות

שורש לצורך, שיפור אמינות הציוד במפעל, תומך בתכנון ומעקב אחרי תקציב,
הפסקות ציוד כולל שנתיות, מגדיר ומוביל הפצת סטנדרטים של עבודות

אחזקה לאחזקות צמודות
דרישות התפקיד : 

תואר בהנדסת מכונות
ניסיון תעסוקתי של שנתיים ומעלה בהנדסה או בתפקיד דומה

כישורים אישיים:
1. יכולות אנליטיות גבוהות

2. מיומנויות תקשורת גבוהות בכתב ובעל פה וביחסים בין אישיים.
3. שליטה מלאה בתוכנת ה-SAP ובתוכנות עבודה ותקשורת משרדיות נפוצות יתרון
4. ניסיון בפיתוח וניהול תקנים למפעל, לזיהוי סיבות שורש ולתחזוקה מונעת - יתרון

5 יכולת מוכחת להוביל, לפקח ולהניע אנשים מעמדת הנהגה.
6.ניסיון מוכח ביישום תכניות המשפיעות על מחלקה או אתר של המפעל כגון

תחזוקה - יתרון משמעותי
7. מיומנויות הנדסה רב-תחומיות – יתרון

תיאור התפקיד:
התפקיד המוצע הינו עבור משרת חשמלאי רכב במוסך אחזקת ציוד מכאני כבד.

העבודה דורשת ניסיון קודם במערכות חשמל רכב. קריאת שרטוטי חשמל, תפעול
מחשב PC לשם ביצוע איתור תקלות (troubleshooting), חיווט והתקנת מערכות
חשמל, העבודה הינה במשמרת בוקר (7:00 – 15:30) עם נכונות לשעות נוספות

וקריאות חירום.
דרישות התפקיד

חשמלאי רכב סוג 1/2 או בוגר קורס צבאי חופף או בוגר קורס אוטוטק מוכר מ.
התחבורה.

יכולת קריאת שרטוטי חשמל והתמודדות עם חומר טכני באנגלית.
אמינות, יסודיות, חריצות, משימתיות, יחסי אנוש טובים, יכולת למידה עצמית

ועבודת
צוות.

פוטנציאל ניהולי עתידי, אסרטיביות, יכולת ראייה מערכתית. אנגלית טכנית טובה

חשמלאי רכב למוסך צמ"כ
4696
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תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

 

מהנדס אחזקה צמ"כ   ICL ים המלח
4979

תאור התפקיד:
מעקב אחרי זמינות מכאנית לציוד שבאחריות היחידה (משאיות מכרה, מעמיסים

אופניים, קטרים של החברה,
מערבלי חומר נפץ, מנועי שאיבה באגמים, טרקטורונים וציוד נוסף).

עזרה ומעקב אחרי הוצאה לפועל של תכנית האחזקה.
סיוע טכני הנדסי לצוות מוסך צמ"כ (בהצעות ייעול ותכנון ותיעוד ).

תקציב: סיוע בבניית תקציב אחזקה, מעקב וסיוע לבקרה תקציבית שוטפת, ליווי
תהליך רכש חלפים, כלי עבודה וציוד.

רכש והתקשרויות: כתיבת מפרטים וטיפול בדרישות (לצמ"כ כמות חריגה של
הסכמים בהשוואה למפעל רגיל). פרויקטים – יזום, כתיבת מסמכי השקעה, הקמה

וניהול, בנייה והתאמה של תוכניות אחזקה לכלים, תקשורת מול יצרני הציוד
והחלפים בחו"ל, איתור, ניתוח וטיפול בתקלות חוזרות, מעקב בקרה וטיפול

בפעילות מתקנת של אירועי בטיחות, אקולוגיה ועוד, איתור טכנולוגיות חדשות,קרת
HK,שותף בצוות הניהול המקצועי.

דרישות התפקיד :
השכלה וניסיון: תואר ראשון בהנדסת מכונות/ מכטרוניקה

ניסיון קודם: ניהול ובניית תוכניות אחזקה. ניסיון במכונאות רכב או אחזקת צמ"ה או
צמ"כ - יתרון.

כישורים: ניסיון בתכנות בקרים - יתרון, יכולת מנהיגות, רמה מקצועית גבוהה, יכולת
ביטוי בכתב ובע"פ. עברית ואנגלית

ברמה טכנית גבוהה, אסרטיביות.

תחומי אחריות :
טיפול במצבי חירום בתאי אלקטרוליזה ותהליך רציף, איתור תקלות בתפקוד
התאים ודיווח לממונים, ניקיון תפעולי של תאי אלקטרוליזה ומסביבם,הרצה
והפסקת תאי אלקטרוליזה,מעקב תעלות באולם אלקטרוליזה,בדיקה וניקוי
תפעולי תעלות המקשרות תאי אלקטרוליזה,מעקב ודיווח על ליקויים באולם

היצור, בטיחות וגהות, אקו לוגיה
דרישות התפקיד :

12 שנות לימוד
ניסיון בתעשייה מטלורגית - יתרון.

תפקוד נאות בתנאי לחץ, הבנה טכנית, סדר וארגון, מסירות ומחויבות,מוכנות
לעבודה פיזית מאומצת, קבלת מרות, יחסי אנוש טובים, אמינות, הקפדה על

כללי בטיחות.

מתחזק תאים   ICL ים המלח

מסגר/ רתך
5027

  ICL ים המלח

דרישות התפקיד:
12 שנות לימוד – חובה.

תעודת הסמכה בריתוך – חובה.
תעודת הסמכה באחד התחומי האחזקה - יתרון

קריאה והבנה של אנגלית טכנית – יתרון
בעל ניסיון של לפחות 3 שנים באחזקה

כישורים נדרשים: יכולת עבודה בצוות, יכולת ביצוע עבודה באופן עצמאי, תקשורת
בין אישית גבוהה תוך קבלת מרות, בעל מוטיבציה להשקעה ולעבודה פיזית,

מסירות ולויאליות למקום עבודה, מוכנות לעבודה בשעות חריגות ולא שגרתית,
בעל הבנה טכנית וידע במכניקה יסוד, תודעת בטיחות גבוהה, יכולת קריאת

שרטוטים, בעל רישיון נהיגה ,מלגזה ,עגורן -יתרון יכולת עבודה בשעות נוספות ו
מענה לקריאות פתע בשבתות וחגים.

mailto:Jobs-il@icl-group.co
mailto:Jobs-il@icl-group.co
mailto:Jobs-il@icl-group.co


מאגר תעסוקה 
   

   

   

   

   

   

   

   

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

 

ערד הארץ
תעשיות בניה

מתקדמות
מלגזן/נית

למפעל ערד הארץ תעשיות בניה מתקדמות דרוש/ה מלגזן עם רשיון למלגזה ללא
הגבלת משקל

תנאים טובים למתאימים
המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

 

דרישות:
תעודת חשמלאי/ת מוסמך/ת או עוזר/ת חשמלאי.

 

חברה
בתחום
החשמל

חשמלאי או עוזר חשמלאי 

חרט/ כרסם 
חברה

טכנולוגית
בערד

לחברת טכנולוגית דרוש/ה חרט וכרסם.
יתרון לניסיון קודם בחריטה וכרסום.

דרישות:
.CNC+ידע בהפעלת מחרטה קונבציונלית

נכונות לעבוד שעות נוספות.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד..

 

דרישות:
רישיון ב'- עדיפות

תנאים טובים למתאימים
 

מפעל
אלומיניום

בערד
עובדי/ות ייצור

ערד הארץ 
תעשיות בניה
מתקדמות 

ערד הארץ 
תעשיות בניה
מתקדמות 

ערד הארץ 
תעשיות בניה
מתקדמות 

חשמלאי 
דרישות:

ניסיון של לפחות שלוש שנים בתחום 
ניסיון בתעשייה - יתרון משמעותי .

דרישות:
יכולות טכניות וניסיון בעבודה ובתעשייה

ניסיון בתחום הבניה יתרון 
חריצות ומוטיבציה לעבודה.

הכשרה תינתן במסגרת העבודה .
זמינות לשעות עבודה 07:00-17:00 

 

עובדי קו ייצור 
אלמנטים לבנייה 

  בקר איכות

דרישות:
הנדסאי בניין 

ניסיון והבנה בקריאת תוכניות 
ניסיון קודם בתחום הבניה -יתרון 

 

mailto:halimi1@netvision.net.il
mailto:office@aradmetal-p.com
mailto:office@aradmetal-p.com
mailto:info@eorli.com
mailto:office@arad-hi.co.il
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מאגר תעסוקה 

   

   

   

   

   

   

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

 

תיירות 

חברת
 תיירות בוטיק

 

משרת
אדמניסטרציה-

מזכירות  

המשרה כוללת מענה טלפונים + מיילים 
דרישות התפקיד שירותיות אדיבות כושר אירגון ואחריות 

יתרון לבעלי תואר בתיירות/ מלונאות ונסיון בענף , הנהלת חשבונות
לפרטים 053-4304041

טבח/ית 

מארחים

דרישות התפקיד: 
אנשים נעימים עם ערכי אירוח (יתרון לאנשים עם ניסיון בהדרכת טיולים וסדנאות),

יכולת עבודה תחת לחץ, אנגלית ברמה טובה, קבלת החלטות ולקיחת אחריות,
יחסי אנוש טובים

העבודה מתאימה לצעירים/ות יוצאי צבא ומעלה.
*מוכר כעבודה מועדפת*

*אפשרות לגור במקום בתשלום סמלי*
*עדיפות לתושבי ערד*

העבודה כוללת:
קבלת קהל

תיאום ועבודה מול מדריכים
הדרכת קבוצות וסדנאות- עבודה בסופי שבוע ובחגים

 

כפר נוקדים 

כפר נוקדים 

לכפר הנוקדים דרוש/ה טבח/ית
העבודה כוללת:

   בישול והכנת מזון מקצועי ומוסדי (כמויות גדולות)
      סלטים, קינוחים, מנות עיקריות, ראשונות, מזנונים וכיבוד.

דרישות התפקיד:
      נסיון קודם במטבח מוסדי

     ניסיון בבישול
      עמידה בלוחות זמנים

     יכולת עבודה תחת לחץ
    סדר וניקיון

 
 

רכז/תכפר נוקדים 
הזמנות 

פקיד/ת הזמנות
דרישות- עברית רהוטה, אנגלית טובה מאוד, יכולת עבודה תחת לחץ, קבלת

החלטות וראיה מערכתית, יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת,
נכונות לעבודה בשעות נוספות, ניסיון בתחומי השירות והמכירות-יתרון.

מיקום המשרה- משרד כפר הנוקדים בערד
 

לאונרדו -ים
המלח 

 מנהל משק , מנהל קבלה
לאונרדו קלאב: מנהל חדר

אוכל , סגן שף, שף קונדיטור
דיילי קבלה

 

פרטים נוספים במייל 

mailto:info@boutiqo.co.il
mailto:natali@khn.co.il
mailto:natali@khn.co.il
mailto:natali@khn.co.il
mailto:HadasNa@fattal.co.il


מאגר תעסוקה 
  

  

  

  

  

  

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

 

לאונרדו 
ים המלח 

אנשי אחזקה
טבחים

מלצרים
חדרנים

עובדי ניקיון כלליים
 

רויאל 
ים המלח 

עובדי אחזקה 
פקידי/ות קבלה

קבט"ים/יות 
פקיד/ת הזמנות

חדרנים/יות
מלצרים/יות   

סטיוארטים
מנהל/ת ספא

מנהל/ת קבלה
קבט"ר
טבחים

מלצרים
צ'קרים

מחסנאי
קבטים

אנשי אחזקה
חשבת שכר

רכש ולוגיסטיקה
 
 

למלון הרודס דרושים/ות :
מנהל חדר אוכל

דיילי קבלה
חדרנים
טבחים

אנשי אחזקה
מלצרים

 

הורדוס
 ים המלח 

ישרוטל 
ים המלח 

מלצרים/יות
ומלצרים/יות לובי
קופאי/ת ראשי/ת

 

פקידי/ות קבלה
מלצרים/ות,טבחים/ות
מפקחי/ות שטח ציבורי

חדרנים/ות
פקידי/ות ספא,קבטים/ות

 
 

אואזיס-
ים המלח 

פרטים נוספים במייל 

פרטים נוספים  במייל 

פרטים נוספים במייל 

פרטים נוספים במייל 

פרטים נוספים במייל 

mailto:HadasNa@fattal.co.il
mailto:ortal@royal-deadsea.co.il
mailto:HadasNa@fattal.co.il
mailto:litals@isrotel.co.il
mailto:HadasNa@fattal.co.il


מאגר תעסוקה 
   

   

   

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

 

ש. סמקו
ים המלח 

מתאם/ת קבוצות
מנהל/ת אחזקה 

סגן מנהל אחזקה
עובדי אחזקה

מנהל קשרי אורחים
מנהל משק

סגן משק
מתאמת משק
מנהל/ת קבלה

רכז/ת גיוס 
מתאם/ת משאבי אנוש

סגן/ית שף  
צ'יף סטיוארט

רשת המלונות מציעה מגורים למי שצריך- בעלות מסובסדת
3 ארוחות ביום

נסיעות חינם בעיר
ואפשרויות קידום רבות (יש לרשת 6 בתי מלון באילת)

פקידי קבלה וספא-דוברי שפות יתרון כולל
סופי שבוע וחגים

צ'אקרים/יות
מנהל/ת לובי

שירות לאורח-מרכזייה
מתאמת אירועים וימי כיף

פקידי ספא
מתאמת משק

מתאמת מזון ומשקאות
מלצרים-לובי ,חד"א .טרקלין,

ברמנים,קפטנים
טבחים עם ניסיון ועוזרי טבח.

סו-שף 
אחראי מטבח חלבי

עובדי משק
קב"טים

אנשי אחזקה-תיקונים ,וחשמלאי מוסמך
לתיאום ראיון עבודה לפנות לרוויטל -050

9528888 או 089953737

מלנות אסטרל 
אילת 

פרטים נוספים במייל 

פרטים נוספים  במייל 

mailto:HRM2@AstralHotels.co.il
mailto:litals@isrotel.co.il


מאגר תעסוקה 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

 

חברת 
m&t

אבטחה 

חברת 
m&t

חברת השמה
אבטחה,

ים המלח

יניב
מאבטחים 

רשף ביטחון 

שירות בתי
הסוהר 

ש.א.ס שמירה
וסיורים בע"מ

דרוש/ה מאבטח/ת לאלביט ערד ,אבטחת מתקן אלביט בערד
השכר לתפקיד 42 ₪ לשעה שכר בסיס מוכר לצורך קבלת מענק עבודה מועדפת,

ארוחות,תנאים סוציאליים מלאים כולל קרן השתלמות, עבודה נוחה מאוד בסביבה צעירה 
דרישות: 

שירות צבאי כלוחם (תעודת לוחם חובה) רובאי 03 ומעלה
12 שנות לימוד,עבודת משמרות כולל סופ"ש,קורס יוקרתי בתנאי פנימייה במרכז – על

חשבון החברה ובשכר (קורס מלמ"ב מאבטח 712) 
 

מאבטח
 לאלביט

מאבטח אלביט 
סמוך למצדה 

אבטחת אתר אלביט סמוך למצדה
שכר 33 ₪ לשעה – אין צורך בהכשרה,העבודה על רכב סיור- איתו מגיעים לאתר וחוזרים

תנאים סוציאליים מלאים כולל קרן השתלמות מהיום הראשון
אין צורך בשירות כלוחם

דרישות: רישיון נהיגה, עבר ללא דופי
תנאים טובים למתאימים, כולל ביטוח מנהלים, הסעות וארוחות. שכר של 31 ₪ לשעה. 

דרישות:
בוגרי/ות שירות צבאי.

 

מאבטחים/ות 

מאבטחים/ות 
דרושים מאבטחים/ות לאבטחת מוסדות חינוך ואירועים 

מאבטחים/ות 
החברה מציעה מגוון של משרות אבטחה: במוסדות חינוך, בתי מלון, רשות הטבע

והגנים ועוד.
דרישות:

בוגר/ת שירות צבאי (לא חובה קרבי)
 

סוהר/ת ביטחון
ליחידות באיזור הדרום דרושים/ות סוהרים/ות ביטחון

דרישות:
השכלה של 12 שנות לימוד, שירות צבאי מלא (התאמה תיבחן לפי

צורכי הארגון), רמת כשירות מבצעית ורפואית גבוהה

חברת 
אבטחה 

מיקוד 
אבטחה

מאבטחים/ות 

מאבטחים/ות 

מאבטחים/ות 
לאזורי מפעלי ים

המלח 

החברה מציעה מגוון של משרות אבטחה: ברשתות שיווק, תחנה  מרכזית ועוד

דרישות:
רובאי 03 ,תעודת לוחם, שכר מתגמל

למתאימים
 

למערך האבטחה במפעל בדרום דרושים לוחמים בעלי ת.לוחם שמחפשים עבודה,
משמעותית, שכר גבוה ותנאים סוציאליים מעולים..

אנחנו היחידים בדרום שמציעים: עבודה מועדפת, שכר גבוה, בונוס התמדה, הסעות,
ארוחות מפנקות, מתנות יקרות ערך בחגים, כל התנאים הסוציאליים בדגש על קרן

השתלמות, דמי הבראה ופנסיה.
תנאי סף:

תום שרות חובה.,רישיון נהיגה.,נכונות לעבוד במשמרות

mailto:ron.menashe@tmprotection.co.il
mailto:ron.menashe@tmprotection.co.il
mailto:eviatar@hsmt.co.il
mailto:duduamara119@gmail.com
mailto:eviatar@hsmt.co.il
mailto:dorith@ips.gov.il
mailto:tamir-v@mikud-avtaha.co.il
mailto:karin-e@mikud4u.co.il


מאגר תעסוקה 
   

   

   

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

 

מאבטחים /שומרים מאג 58

לחברת מאג בפרוייקט בים המלח דרושים מאבטחים/ שומרים לאחר שירות צבאי
וללא עבר פלילי.

1. נכונות למעבר קורס רמה א מוסדות חינוך.(אפשרות ללא חימוש)
2נכונות לעבודה במשמרות.

3. נכונות לעבודה בסופי שבוע (שישי שבת)
4.אפשרות למשרה חלקית. העבודה מתאימה גם לסטודנטים, וגם כהכנסה נוספת.

מוכר כעבודה מועדפת.
העבודה לגברים ונשים כאחד.

 

אבטחה
במלנות 

מאבטחים/ות

דרושים/ות צעירים/ות וגימלאים/ות לעבודה באבטחה במלון.
ארוחות מסודרות והסעות.

מתאים גם לסטודנטים.
לפרטים והגשת מועמדות יש לפנות ליורם כץ 054-4644589

אבטחה 

מכירות ים המלח 

   

   

   

חנויות בים
המלח

תיאור המשרה המשרההמקום 

אגדיר ים המלח 

מוכרים/ות
לחנויות בים המלח דרושים/ות מוכרים/ות למשרה חלקית או מלאה/ משרת

אם.
שעות וימים גמישים.

משמרות / משמרות בוקר בלבד
 

ברמנים/ות, אחמשים/ות 
מלצרים/ות טבחים/ות

לאגדיר ים המלח דרושים/ות עובדים/ות למגוון תפקידים.
לפרטים יש לפנות בטלפון: 050-8115155

 

mailto:dorith@ips.gov.il
mailto:zoelm10@gmail.com


מאגר תעסוקה 

   

   

   

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

 
מוקד תמיכה

 בזק 166

נציגי/ות שירות
 ונציגי/ות תמיכה טכנית

מוקד 199 
באר שבע 

הגדרת תפקיד:
מתן מענה ושרות טלפוני ללקוחות המגזר הפרטי של בזק- הזמנת קווים, שירותים

מתקדמים, בירורי חשבון, תשלומים, מבצעים, טיפוח ושימור לקוחות וכן מכירת
שירותים ומוצרים של החברה בהתאמה לצרכי הלקוח.

דרישות:
יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת

מודעות גבוהה לשירות ומכוונות למכירה
יתרון לדוברי שפות
עבודה במשמרות.

5-6 משמרות בשבוע בחלוקה הבאה:
• פעמיים בשבוע 8:00 עד 16:00

• פעם בשבוע 11:00 עד 19:00
• פעמיים בשבוע 14:00 עד 22:00

• ימי שישי 8:00 עד 14:00 
שכר מתחיל מ 30 ש"ח לשעה, לפני תגמולים על מכירה ומענק התמדה.

בשנתיים הראשונות ניתן מענק התמדה על סך10,000 ₪. 4000 ש"ח בשנה
הראשונה ו6000 ₪ בשנה השנייה

 

נציגי/ות שירות
 ונציגי/ות תמיכה טכנית

הגדרת תפקיד:
מתן מענה ושרות טלפוני ללקוחות המגזר הפרטי של בזק- הזמנת קווים, שירותים

מתקדמים, בירורי חשבון, תשלומים, מבצעים, טיפוח ושימור לקוחות וכן מכירת
שירותים ומוצרים של החברה בהתאמה לצרכי הלקוח.

דרישות:
יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת

מודעות גבוהה לשירות ומכוונות למכירה
יתרון לדוברי שפות
עבודה במשמרות.

5-6 משמרות בשבוע בחלוקה הבאה:
• פעמיים בשבוע 8:00 עד 16:00

• פעם בשבוע 11:00 עד 19:00
• פעמיים בשבוע 14:00 עד 22:00

• ימי שישי 8:00 עד 14:00 
שכר מתחיל מ 30 ש"ח לשעה, לפני תגמולים על מכירה ומענק התמדה.

בשנתיים הראשונות ניתן מענק התמדה על סך10,000 ₪. 4000 ש"ח בשנה
הראשונה ו6000 ₪ בשנה השנייה

 

מוקדי שירות - באר שבע 

mailto:motid85@gmail.com
mailto:motid85@gmail.com


מאגר תעסוקה 
   

   

   

   

תיאור המשרה המשרההמקום 

על מנת להציע מועמדות יש ללחוץ על אייקון המעטפה ולשלוח במייל את קורות החיים בצירוף שם המשרה המבוקשת,
בהצלחה!

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות במייל taasuka.arad@gmail.com או בווצאפ במס' 053-5550416.

 

נציגי/ות שירות
 ונציגי/ות תמיכה טכנית

הגדרת תפקיד:
מתן מענה ושרות טלפוני ללקוחות המגזר הפרטי של בזק- הזמנת קווים, שירותים

מתקדמים, בירורי חשבון, תשלומים, מבצעים, טיפוח ושימור לקוחות וכן מכירת
שירותים ומוצרים של החברה בהתאמה לצרכי הלקוח.

דרישות:
יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת

מודעות גבוהה לשירות ומכוונות למכירה
יתרון לדוברי שפות
עבודה במשמרות.

5-6 משמרות בשבוע בחלוקה הבאה:
• פעמיים בשבוע 8:00 עד 16:00

• פעם בשבוע 11:00 עד 19:00
• פעמיים בשבוע 14:00 עד 22:00

• ימי שישי 8:00 עד 14:00 
שכר מתחיל מ 30 ש"ח לשעה, לפני תגמולים על מכירה ומענק התמדה.

בשנתיים הראשונות ניתן מענק התמדה על סך10,000 ₪. 4000 ש"ח בשנה
הראשונה ו6000 ₪ בשנה השנייה

 

מוקד של
משרד ראש
הממשלה

מוקד משרד
המשפטים
בבאר שבע

נציגי/ות שירות
 ונציגי/ות תמיכה טכנית

בואו הצטרפו למוקד שירות ייחודי ובעל עולם תוכן מרתק – מוקד משרד המשפטים
במוקד זה תיתנו מידע לתושבי המדינה, עורכי דין,רואי חשבון,דירקטורים ועוד

במגוון נושאים ותחומים כגון סיוע משפטי
מקרקעין,רשם החברות, מתן מידע בנוגע לפעולות שונות, סטטוסים של תיקים

ותהליכי עבודה ועוד ועוד
שעות עבודה ימים א-ה 7:50-16:00 ללא שישי וללא ערבי חג וללא חול המועד (

קיימת גמישות לעבודה עד 15:00 \15:30וכן תחילת עבודה משעה 8:00\ 8:15
ואפילו ניתן להשתלב בין השעות 9:00-14:00)

אחלה של תנאים למתאימים כולל שכר בסיס + פרמיה קבועה של 10% על כל
שעה + בונוסים על שירות, מתנות בחגים, מתנות ליולדת, סבסוד קייטנות, אירוע

לילדים שעולים לכיתה א, אפשרויות קידום והתפתחות ועוד ועוד
 

מוקד משרד
המשפטים
בבאר שבע

נציגי/ות שירות
 ונציגי/ות תמיכה טכנית

דרושים/ות נציגים/ות למוקד משרד המשפטים בבאר שבע
בואו הצטרפו למוקד שירות ייחודי ובעל עולם תוכן מרתק – מוקד משרד המשפטים

במוקד זה תיתנו מידע לתושבי המדינה, עורכי דין,רואי חשבון,דירקטורים ועוד
במגוון נושאים ותחומים כגון סיוע משפטי

מקרקעין,רשם החברות, מתן מידע בנוגע לפעולות שונות, סטטוסים של תיקים
ותהליכי עבודה ועוד ועוד

שעות עבודה ימים א-ה 7:50-16:00 ללא שישי וללא ערבי חג וללא חול המועד (
קיימת גמישות לעבודה עד 15:00 \15:30וכן תחילת עבודה משעה 8:00\ 8:15

ואפילו ניתן להשתלב בין השעות 9:00-14:00)
אחלה של תנאים למתאימים כולל שכר בסיס + פרמיה קבועה של 10% על כל

שעה + בונוסים על שירות, מתנות בחגים, מתנות ליולדת, סבסוד קייטנות, אירוע
לילדים שעולים לכיתה א, אפשרויות קידום והתפתחות ועוד 
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