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משרות דרושים לחודש ספטמבר2012
סודיות מובטחת !!!

קורות חיים נא לשלוח ל-

jobs@kedumim.co.il

 .1מהנדס/ת אוניות
לחברה מצויינת דרוש/ה
מהנדס/ת אוניות עם תואר ספציפי יכול להיות גם מחו"ל
נסיון מעבודה בחו"ל
כמובן יוצאי חיל הים עם נסיון בניהול פרוייקטים הנדסיים ובעלי תואר בהנדסת מכונות והשתלמויות מחו"ל בנושאי אוניות

 .2קניין/נית טכני
 3-4שנות נסיון בקניניות טכנית רכש מתכות
ניהול מומעם ספקים מחו"ל קבלה וניתוח הצעות מחיר
אנגלית ברמה גבוהה
הכרות עם פריוריטי -יתרון גדול

 .3שרטט/ת לוחות חשמל
למפעל מעניין מאוד דרוש/ה שרטט/ת עם נסיון בלוחות חשמל
מהנדס/ת הנדסאית חשמל
נסיון בשרטוט בתוכנת אוטוקאד אלקטריק
עברית ואנגלית ברמה טובה
מגורים :קריות/עמקים/חיפה

 .4איש אחזקה
למפעל תעשייתי בתחום הפלסטיק דרוש/ה איש/אשת אחזקה .בעל/ת השכלה של הנדסאי/ת מכונות -חובה!
ניסיון באחזקת מכונות התחום הפלסטיק -הזרקה או אקסטרוזיה -חובה!!! שליטה מלאה בהידראוליקה/פנאומטיקה -חובה!
בעל/ת רישיון חשמלאי מוסמך -יהווה יתרון משמעותי .נכונות לעבודה במשמרות.

 .5מנהל/ת אחזקה מפעלי/ת
למפעל תעשייתי בתחום המדיקל )תרופות( דרוש/ה מנהל/ת אחזקה .מהנדס/ת  /הנדסאי/ת מכונות -חובה
ניסיון בעבודה בתחום האחזקה במפעל תרופות -חובה! הכרת תקני  GMPושליטה מלאה בדרישות ותקנים של ייצור פרמצבטי -חובה!
ידע וניסיון עם תוכנת  , PRIORITYאנגלית ברמה גבוהה.

 .6מתכנן/ת מתקנים – הנדסאי/ת מכונות
למפעל תעשייתי בתחום המתכת דרוש/ה מהנדס/ת הנדסאי/ת מכונות לתכנון מתקנים .ניסיון בתכנון מתכנים לעיבוד שבבי
כרסום/חריטה  -חובה! ידע וניסיון עם תוכנות תיב"ם -חובה .ניסיון בעבודה עם פריוריטי -יתרון ,אנגלית ברמה גבוהה.
נכונות לעבודה מאומצת ושעות נוספות.

יכולת הגעה עצמית.

 .7מתאם/מת פיתוח
למפעל ייצרני בתחום מוצרי הצריכה באזור הצפון דרוש/ה מתאם/מת פיתוח לעבודה מול הלקוחות בתחום פיתוח מוצרים ,ניהול
ממשקים בעיצוב ובייצור ,נסיון בתאום פיתוח מול ייצור,
רקע ניהולי יהווה יתרון ,השכלה רלוונטית של הנדסאי/ת תעו"נ או תואר אקדמי .יכולת עבודה בצוות.
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משרה מלאה עם נכונות לשעות נוספות – חובה !!

 .8מנהל/ת לקוח
למפעל ייצרני בתחום מוצרי הצריכה דרוש/ה מנהל/ת לקוח לעבודה מול לקוחות החברה ,לניהול תהליכי פיתוח ולוגיסטיקה,
בעל/ת יכולת הובלת תהליכים ומולטי-טאסקינג ,נסיון ניהולי – חובה !!!
השכלה אקדמית רלוונטית ,נכונות לשעות נוספות.
אנגלית ברמה גבוהה מאד.

