2042/4022/

אפריל 4102
אתגר משאבי אנוש – סניף נצרת עלית
טלפון ליצירת קשר 0000000070 -

משרות טכניות:
שם המשרה
למפעל באזור העמקים דרוש/ה:
הנדסאי/ת מכונות

למפעל מוביל באזור העמקים דרוש/ה:
הנדסאי חשמל

למפעל באזור הצפון דרוש/ה:
נהג/ת חלוקה

למפעל מוביל בתחומו דרש/ה:
מלחימ/ה

למפעל באזור נצרת עילית דרושים/ות:
עובדי\ות ייצור

דרישות התפקיד
הנדסאי מכונות  -ייתרון
ניסיון בתחום האחזקת מכונות -ייתרון
מגורים באזור העמקים
נכונות לעבודה במשמרות
נא לשלוח קו"ח למייל:
40212@etgar-hr.com
בתיה
ניסיון באחזקת מערכות חשמל תעשייתיות
ידע במערכות פיקוד ובקרה
ניסיון בבקרים מתוכנתים -יתרון
קריאת שרטוטי חשמל
ידע בבקרת מנועים
נא לשלוח קו"ח למייל
49154@etgar-hr.com
בתיה
דרישות התפקיד:
ניסיון בתחום -חובה
רישיון מעל  09טון -חובה
נכונות לעבודה בשעות גמישות
מגורים באזור :נצרת עלית ,טבריה ,רמת ישי,
טבעון ,מגדל העמק.
רכב  -חובה
נא לשלוח קו"ח למייל
42044 @etgar-hr.com
בתיה
דרישות התפקיד:
ניסיון קלאס  -4חובה
ניסיון בהלחמת מיקרוסקופ -חובה
נכונות לעבודה המשרה מלאה
מגורים אזור העמקים חיפה והקריות
נא לשלוח קו"ח למייל 36034@etgar-hr.com
בתיה
ניסיון בתחום -חובה
ניסיון קודם בתעשייה  -חובה
רקע טכני  -ייתרון
נכונות לעבודה במשמרות
מגורים באזור נצרת עילית
נא לשלוח קו"ח למייל 22034@etgar-hr.com

סניפים; רמת  -גן ,תל  -אביב ,פתח  -תקווה ,חולון ,אשדוד ,לוד/רמלה ,קרית  -גת ,באר  -שבע ,אופקים,
ירושלים ,חיפה ,מת"מ ,קריות ,כרמיאל ,מגדל  -העמק ,עפולה ,נצרת  -עלית ,טבריה.

2042/4022/

בתיה

למפעל גדול באזור הצפון דרוש/ה מפעיל/ת מכונה

למפעל מוביל בתחומו דרוש/ה עובד/ת ייצור

למפעל באזור העמקים דרוש/ה :חשמלאי\ת מוסמך\ת

ניסיון בתעשייה -חובה
ידע בתוכנות מחשב -יתרון
נכונות לעבודה במשמרות
מגורים באזור העמקים
41840@etgar-hr.com
בתיה
ניסיון בתעשייה -יתרון
נכונות לעבודה במשמרות
נכונות לעבודה מאומצת
מגורים באזור העמקים
22034@etgar-hr.com
בתיה
חשמלאי/ת מוסמך/ת -חובה
ידע בבקרים מתוכנתים -יתרון
ניסיון בתעשייה  -יתרון
מגורים באזור העמקים
נא לשלוח קו"ח למייל
33689@etgar-hr.com

למפעל באזור העמקים דרוש/ה :עובדת יצור

שחר
ניסיון קודם בתעשייה  -יתרון.
נכונות לעבודה מאומצת
ידע טכני בסיסי ,אפשרי גם משירות צבאי
נא לשלוח קו"ח למייל
37099@etgar-hr.com

למפעל באזור העמקים דרוש/ה :מפעיל/ת מכונה

שחר
ניסיון בתעשייה -ייתרון
ניסיון קודם בהפעלת מכונה בתעשייה  -יתרון
נכונות לעבודה במשמרות ובשעות נוספות
מגורים באזור העמקים
נא לשלוח קו"ח למייל
34427@etgar-hr.com

למפעל מוביל באזור הצפון דרוש\ה מלגזן\ית

שחר
ניסיון ורישיון לנהיגת מלגזה  -חובה
מגורים באזור טבריה ונצרת עילית
נכונות לשעות נוספות
נא לשלוח קו"ח למייל
35682@etgar-hr.com

שחר

סניפים; רמת  -גן ,תל  -אביב ,פתח  -תקווה ,חולון ,אשדוד ,לוד/רמלה ,קרית  -גת ,באר  -שבע ,אופקים,
ירושלים ,חיפה ,מת"מ ,קריות ,כרמיאל ,מגדל  -העמק ,עפולה ,נצרת  -עלית ,טבריה.

2042/4022/

למפעל מוביל באזור הצפון והעמקים דרוש\ה איש\ת
מעבדה

ניסיון קודם בעבודה בסביבת מעבדה  -חובה
(אפשרי ניסיון מהתנסות מעשית במסגרת
לימודים)
השכלה בתחום הכימיה או הבניין – חובה
נכונות לעבודה במשמרות (כולל משמרת לילה)
מגורים באזור עמק יזרעאל
נא לשלוח קו"ח למייל
36738@etgar-hr.com

למפעל מוביל באזור נצרת עילית דרוש\ה :מסגר\ית -
רתך\ית

שחר
ניסיון משמעותי בריתוך  - CO2חובה
ידע בקריאת שרטוטים  -יתרון
מגורים באזור עמק יזרעאל ,שפרעם ,קריות
נכונות לשעות נוספות
נא לשלוח קו"ח למייל
36296@etgar-hr.com

למפעל מצליח באזור ראש פינה דרוש/ה חרט/ת

שחר
ניסיון בחריטה מהתעשייה-חובה
נכונות לעבודה במשמרות -חובה
מגורים מאזור -ראש פינה ,חצור ,טבריה ,צפת
והסביבה הקרובה בלבד
נא לשלוח קו"ח למייל
36271@etgar-hr.com

למפעל מוביל בתחומו בסביבת עפולה דרוש\ה:
עובד\ת ניקיון

שחר
נכונות לעבודת בשעות גמישות
ניסיון קודם בתחום ניקיון – יתרון
נא לשלוח קו"ח למייל
37734@etgar-hr.com

שחר
למפעל מוביל בתחומו דרוש\ה:
מכונאי\ת אחזקה

ניסיון באחזקת מכונות בתעשייה  -חובה
ניסיון במסגרות \ ריתוך  -יתרון
נכונות לעבודה במשמרות
מגורים באזור העמקים והצפון
נא לשלוח קו"ח למייל
37782@etgar-hr.com

שחר

סניפים; רמת  -גן ,תל  -אביב ,פתח  -תקווה ,חולון ,אשדוד ,לוד/רמלה ,קרית  -גת ,באר  -שבע ,אופקים,
ירושלים ,חיפה ,מת"מ ,קריות ,כרמיאל ,מגדל  -העמק ,עפולה ,נצרת  -עלית ,טבריה.

2042/4022/

למפעל מוביל באזור העמקים דרוש/ה :מחסנאי/ת
ממוחשב

ניסיון בעבודת מחסן/עבודה לוגיסטית -יתרון.
ניסיון במחסן ממוחשב-יתרון
רישיון מלגזה -יתרון
נכונות למשרה מלאה ושעות נוספות.
מגורים אזור עמק יזרעאל  ,חיפה והקריות
נא לשלוח קו"ח למייל
37843@etgar-hr.com

שחר
למפעל גלובאלי בתחום עיבוד שבבי באזור הצפון
דרוש/ה :כוון/ת CNC

נסיון קודם של  0שנים לפחות בתחום CNC
ניסיון בעבודה עם מכונות כרסומות/מחרטות
 CNCכולל ידע ושליטה בכתיבת תכניות.
ידע וניסיון בקריאת שרטוטים  -חובה
נכונות לעבודה במשמרות.
מגורים באזור העמקים :עפולה ,נצרת עלית,
מגדל העמק ,בית שאן.
נא לשלוח קו"ח למייל
37778 @etgar-hr.com

יוליה
למפעל באזור העמקים דרוש/ה :מבקר/ת איכות

בוגר/ת קורס הפעלת ותכנות מכונות - XYZ
יתרון
יכולת בקריאת שרטוטים
הכרת מערכת מחשב
אנגלית ברמה טובה
נכונות לעבודה במשמרות
נא לשלוח קו"ח למייל
37827@etgar-hr.com

יוליה
למפעל מוביל באזור העמקים דרוש/ה :מפעיל/ת מכונה


ניסיון בהפעלת מכונה חובה
נכונות לעבודה במשמרות
מגורים באזור העמקים והקריות
נא לשלוח קו"ח למייל
36887@etgar-hr.com

יוליה

סניפים; רמת  -גן ,תל  -אביב ,פתח  -תקווה ,חולון ,אשדוד ,לוד/רמלה ,קרית  -גת ,באר  -שבע ,אופקים,
ירושלים ,חיפה ,מת"מ ,קריות ,כרמיאל ,מגדל  -העמק ,עפולה ,נצרת  -עלית ,טבריה.

2042/4022/

למפעל מוביל בתחומו באזור העמקים
דרוש/ה מלגזן/ית

ניסיון בתעשייה -ייתרון
רישיון מלגזה מעודכן -חובה
נכונות לעבודה במשמרות
מגורים באזור העמקים
נא לשלוח קו"ח למייל
37705@etgar-hr.com

יוליה

למפעל מוביל באזור הצפון בתחום המזון דרוש/ה:
עובד/ת ייצור

ניסיון קודם בתעשייה  -חובה
רישיון נהיגה  -חובה
רישיון מלגזה  -יתרון
נכונות למשרת בוקר  +שעות נוספות
מגורים באזור עפולה ,נצרת עילית ,נצרת
נא לשלוח קו"ח למייל
37756@etgar-hr.com

יוליה

למפעל מוביל בנצרת עילית דרוש/ה :דפס/ת

ניסיון בתעשייה  -חובה.
נכונות לעבודה במשמרות.
מגורים באזור העמקים.
נא לשלוח קו"ח למייל
37760@etgar-hr.com

יוליה

למפעל תעשייתי באזור הצפון בתחום עיבוד שבבי
דרוש/ה:
מפעיל/ת CNC

הכשרה בתחום  - CNCיתרון
ניסיון בתפקיד דומה  -יתרון
ידע בקריאת שרטוטים ושימוש בכלי מדידה -
יתרון
מגורים באזור קריות והסביבה ,עכו ,חיפה,
עפולה ,נצרת עלית והסביבה
נא לשלוח קו"ח למייל
37226@etgar-hr.com

יוליה

סניפים; רמת  -גן ,תל  -אביב ,פתח  -תקווה ,חולון ,אשדוד ,לוד/רמלה ,קרית  -גת ,באר  -שבע ,אופקים,
ירושלים ,חיפה ,מת"מ ,קריות ,כרמיאל ,מגדל  -העמק ,עפולה ,נצרת  -עלית ,טבריה.

2042/4022/

למפעל מוביל בתחומו דרוש/ה :עוזר לחשמלאי/ת
אחזקה

ניסיון בתעשייה  -יתרון
מגורים :עפולה ונצרת עילית
נא לשלוח קו"ח למייל
37861@etgar-hr.com

יוליה

משרות ביניים \ בכירים:

סניפים; רמת  -גן ,תל  -אביב ,פתח  -תקווה ,חולון ,אשדוד ,לוד/רמלה ,קרית  -גת ,באר  -שבע ,אופקים,
ירושלים ,חיפה ,מת"מ ,קריות ,כרמיאל ,מגדל  -העמק ,עפולה ,נצרת  -עלית ,טבריה.

2042/4022/

למפעל בתחום הפלסטיקה באזור העמקים דרוש/ה
מנהל/ת אחזקה

לחברה מצליחה בתחומה באזור העמקים דרוש/ה
מנהל/ת איכות

למפעל גלובאלי בתחום מתכת דרוש/ה איש/ת תפ"י

למפעל תעשייתי בתחום עיבוד שבבי באזור העמקים
דרוש/ה מהנדס/ת איכות

למפעל תעשייתי בתחום האלקטרוניקה דרוש/ה
מוביל/ת איכות

למפעל גלובאלי בתחום מתכת דרוש/ה קניין/ית רכש

למפעל בתחום האלקטרוניקה באזור העמקים דרוש/ה;
מנהל/ת פרויקטים

השכלה :תואר ראשון בהנדסת מכונות או
הנדסאי/ת מכונות -חובה.
ניסיון :ניסיון רלוונטי בתעשיה של ארבע שנים
לפחות -חובה.
מאפייני אישיות :אסרטיביות ,עמידה בלחצים,
מנהיגות ,נחישות ,נכונות לעבודה מאומצת
בשעות לא שגרתיות ,כישורים טכניים מעל
הממוצע.
etgar-hr.com@44049
אלה
מהנדס/ת אלקטרוניקה /תעשיה וניהול/כימיה/
חומרים /איכות -חובה
תעודת קורס מהנדס/ת איכות  -יתרון משמעותי
ניסיון בהובלת צוות איכות -חובה
ניסיון בהטמעת תקנים ותהליכים כלל ארגונים,
חוצי ארגון בתחום האיכות -חובה
ניסיון במפעל תהליכי בתחום של הובלת איכות-
חובה
אלה
etgar-hr.com@37530
הנדסאי/ת תעשייה וניהול  -חובה
מנוסה בתחום התפ"י במפעל מתכת /עיבוד
שבבי -יתרון משמעותי
ידיעת מערכת  -ERPחובה
אנגלית  -רמה טובה.
etgar-hr.com@37437
אלה
מהנדס/ת מכונות /תעשייה וניהול  -חובה
הסמכה ל  - CQEיתרון משמעותי
ניסיון של  4שנים לפחות בתפקיד דומה במפעל
תעשייתי  -חובה
ניסיון מתעשיית עיבוד שבבי  -יתרון
אנגלית ברמה גבוהה – חובה
35601@etgar-hr.com
אלה
תואר אקדמי בתחומי הנדסה  -חובה
ניסיון של שנתיים  -שלוש בתפקיד דומה  -חובה
יכולת עבודה עצמאית ובצוות  -חובה
שליטה במערכת  – ERPחובה
אלה
השכלה אקדמאית  -חובה
מנוסה ברכש בחברות יצרניות  -חובה
הכרות עם מתכות  -יתרון משמעותי.
אנגלית -רמה גבוהה -חובה
מגורים  :עמקים  ,קריות וחיפה.
אלה
תואר מהנדס/ת או הנדסאי/ת תעשייה וניהול-
חובה
לפחות שנה ניסיון בניהול פרויקטים -יתרון ל-
)EMS (Electronics Manufacturing System

סניפים; רמת  -גן ,תל  -אביב ,פתח  -תקווה ,חולון ,אשדוד ,לוד/רמלה ,קרית  -גת ,באר  -שבע ,אופקים,
ירושלים ,חיפה ,מת"מ ,קריות ,כרמיאל ,מגדל  -העמק ,עפולה ,נצרת  -עלית ,טבריה.

2042/4022/

למפעל מצליח באזור העמקים דרוש/ה מנהל/ת
משמרת

למפעל מוביל באזור העמקים דרוש/ה  - :תכנת/ת
כוון/ת

לחברה בטחונית מצליחה באזור הצפון דרוש/ה :
מבקר/ת מכאני

למפעל מצליח באזור העמקים דרוש/ה מהנדס/ת
מכונות

יכולת עבודה בצוות (ניהול מטריציוני)
ראייה מערכתית ,יכולת להתמודד עם מס’ רב
של משימות בו זמנית ותחת לחץ
אנגלית ברמה טובה -חובה.
37207@etgar-hr.com
שמרית
השכלה -הנדסאי תעו"ן -יתרון משמעותי
ניסיון ניהולי מתעשיה כבדה -חובה
נכונות לעבודה במשמרות -חובה
מגורים :מאזור העמקים בלבד
etgar-hr.com@44252
שמרית
תכנת בתוכנת .SOLIDCAM\SOLIDWORKS
קריאת שרטוט חובה !
ניסיון מעל  9שנים בכוון תכנות וייצור חלק
ראשון לפי שרטוט.
אחראי/ת ,נכונות לעבוד שעות נוספות.
ניסיון בבקרת  - - HEIDENHEINיתרון.
etgar-hr.com@37780
שמרית
הנדסאי/טכנאי מכונות -חובה
ניסיון של  4שנים לפחות כמבקר/ת איכות
במפעל לעיבוד שבבי /מעבדת ביקורת  -חובה
ידע בקריאת שרטוטים  -חובה
ניסיון בשימוש בכלי מדידה  -חובה
אנגלית  -רמה גבוהה
שמרית etgar-hr.com@37789
השכלה כמהנדס/ת מכונות-חובה
 9שנות ניסיון בתכן מכאני -חובה
ניסיון מחברה תעשייתית -יתרון משמעותי
מגורים :עמקים ,כרמיאל
33546@etgar-hr.com
אנה

נא להפנות קורות חיים למיילים הרשומים.
לקבלת פרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון000-0000070 :

סניפים; רמת  -גן ,תל  -אביב ,פתח  -תקווה ,חולון ,אשדוד ,לוד/רמלה ,קרית  -גת ,באר  -שבע ,אופקים,
ירושלים ,חיפה ,מת"מ ,קריות ,כרמיאל ,מגדל  -העמק ,עפולה ,נצרת  -עלית ,טבריה.

