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 גינון חוץ  שם משרה:

 7279: קוד משרה

 15/7/2020  תאריך פרסום המשרה:

 הרצליה   :יישוב 

 חברה קטנה ומשפחתית המספקת שירותי גינון פנים וחוץ לחברות.    : תיאור פעילות הארגון

 :  תיאור התפקיד

 גיזום צמחייה •

 איסוף גזם •

 עישוב •

 שתילה  •

 כבדים( שימוש בכלי עבודה )לא מאד  •

 

 :   דרישות סף

 לגינוןאהבה וזיקה  •

 מוטיבציה ורצון לעבוד •

 כושר פיזי, סיבולת ויכולת לעבודה פיזית •

 יכולת לעבודה בחוץ בתנאי מזג אויר שונים •

   - תנאי עבודה

, אך יקבעו מראש ימי ושעות עבודה  הימים והשעות הספציפיותחצי משרה, ישנה גמישות מבחינת   : שעות עבודה

 קבועים. 

 ראיון תהליך המיון:

חניכה ע"י עובד ותיק. יש למעסיק אורך רוח להכלת תהליך חפיפה ארוך יותר :   נדרשת בכניסה לתפקיד הכשרה

 במידת הצורך. 

 תחבורה ציבורית   :דרכי הגעה

   לשעה ₪  35  :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

 המבנה נגיש  :נגישות המבנה

   -  דרישות התפקיד

 עבודה בשטח החיצוני של מתחם בניינים של חברת הייטק :  פיזית סביבת עבודה 

   מיקום:

   בחוץ

 תנאים פיזיים:  

 תנאי מזג אויר משתנים 

   עובד בצוות. עבודה יחד עם עוד מס' עובדים. עובדים 6 של קטנה  חברה:   סביבת עבודה חברתית
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 :   דרישות פיזיות 

 

  שימוש בראיה •

תקינה/ מתוקנת  

 )לקרוב/ לרחוק(

 שימוש במגע  •

 ממושכת עמידה  •

 ממושכת הליכה  •

 כפיפה או כריעה •

עמידה על  •

 ברכיים

 הרמת משא  •

 נשיאה למרחק  •

 טיפוס •

מעל   םהרמת ידיי •

 הראש

   חהפעלת כו •

  -מיומנות אצבעות •

 מוטוריקה עדינה

 

:  דרישות קוגניטיביות

 הפעלת שיקול דעת •

 של שלבים  עבודה ברצף •

 תפיסה מרחבית  •

 בע"פהבנת הוראות  •

 

 הבנת הוראות בטיחות  •

 יכולת למידה •

 

 

 

 

  יכולת שיתוף פעולה ,  בצוות עבודה:  חברתיות/ תקשורתיותדרישות 

 

 :   דרישות רגשיות

 מוטיבציה לעבודה   ,עצמאית  לעבודה יכולת ,התמדה

 

 :  גמישות בשעות עבודה,  מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה
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