משרות פתוחות לחודש מרץ בהשמה אישית:
-1חשמלאי מוסמך לא חייב ניסיון בתעשייה קודם
-2חשמלאי ראשי:
רישיון של חשמלאי ראשי חובה  6ימי עבודת בוקר  +שעות נוספות • ,טכנאי/הנדסאי /חשמל -יתרון
• ידע וניסיון במערכות בקרה-בקרת טמפרטורה ,מערכות שקילה ,מדי מפלס ועוד.
• ניסיון מוכח של לפחות  3שנים בתעשייה תהליכית (רצוי תעשיית המזון)
• ידע וניסיון במערכות מכניקה ,פנאומטיקה ,אלקטרו מכניקה ,הידראוליקה.
• יכולת שימוש בספרות טכנית וקריאת שרטוטים.
• אנגלית טכנית ברמה טובה-יתרון.
נכונות לקריאות שרות בשבתות
המפעל באזור עפולה-
 -3איש הידראוליקה למפעל באזור תעשיה ציפורית
-4מזכירת מנכ"ל דוברת עברית ערבית ואנגלית למפעל בעפולה
 -5ניהול איכות בדגש על תקינה.
ניסיון של לפחות  3שנים כמנהל איכות עם דגש על תקינה – עדיפות להיכרות עם תקינת מוצרי ילדים ו/או
פעוטות
• אנגלית ברמת שפת אם (דיבור ,כתיבה וקריאה) – חובה!
• תואר ראשון  ,חובה ,עדיפות לבעלי תואר שני ובעלי תואר הנדסי
• יכולת לשלב בין עבודת מחקר ,משרד ושטח
• אדם אחראי ,מאורגן ,בעל מוסר עבודה גבוה ,המסוגל לעבוד מול ממשקים רבים ומגוונים במערכת
ומחוצה לה (תפעול ,כספים ,משפטי ,איכות ,מעבדות ,לקוחות וכו')
• מקום מגורים – חדרה וצפונה.
-6משרה בתחום האיכות -ספקים.עבודה מול ספקים לראות שעומדים בתקנים של החברה .ופתיחת
ספקים חדשים .כפיפות למנהל האיכות בחברה .חובה ניסיון בתעשיה לפחות  3שנים.אנגלית ברמה גבוהה
מאוד ,נדרשות נסיעות לחו"ל .מהנדס מכונות בהשכלה והנדסת איכות .חובה שרטוט בתלת ודו מימד
ושליטה בתיב"ם.
 -7מהנדס מכונות למחלקת איכות לבדיקות מעבדה שונות.אנגלית ברמה גבוהה

 -8מהנדס מדידות
מהנדס מכונות ,עבודה בתוכנות תיב"מ ,בפרט סימטרוןSolid Works ,
קריאת שרטוט ברמה גבוהה ,התמצאות ב T&GD
הכרת תוכנות  CMMברמה גבוהה ,בפרט PAS, Open Dmiss
הכרת התקנים ,אופן הביצוע והפעלת הציוד במעבדת הבדיקות
נדרשת ידיעת השפה האנגלית
הכרת העבודה בסביבת Microsoft Office
 -9מנהלת חשבונות דוברת ערבית ועברית למפעל באלון תבור
 -11מנהלת חשבונות סוג  2ומעלה עד מאזן למפעל קידמת גליל ,נסיון בעבודה מול לקוחות בחו"ל ,אנגלית
ברמה גבוהה.
כל המשרות פונות לגברים ונשים כאחד
קורות חיים למשרות הנ"ל למייל einatyariv.veg@gmail.com

