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 ועוזר/ת אדמניסטרטיבי של מחלקת מכירות   CRMמערכת ת/תומך  שם משרה:

 7235:  קוד משרה

 1/7/2020  תאריך פרסום המשרה:

   הרצליה פיתוח :יישוב 

   חברה גלובלית המספקת שירותי שיווק ופיתוח לחברות בתחום הפיננסי היושבות בחו"ל  : תיאור פעילות הארגון

 :  התפקידתיאור 

 CRM  ניהול מערכת •

 הנפקת דוחות ממערכת ניהול לקוחות  •

 פתיחת חשבונות של לקוחות חדשים  •

 מעקב אחרי מאגר לקוחות קיימים בחברה  •

 .ת )בעיקר בווטסאפ(מענה והתכתבות עם לקוחו •

 :   דרישות סף

  CRM מערכות עם עבודה ניסיון •

 .באנגלית הוקריא כתיבהב מלאה שליטה  .אם שפת ברמת אנגלית •

 יתרון -ידיעת שפה נוספת •

 .עבודה בשעות  גמישות יש -חלקית למשרה  זמינות •

 מהירה  למידה ויכולת רצון •

   - תנאי עבודה

השעות הן בתחום שעות    6שעות עבודה ביום. ישנה גמישות בשעת תחילת העבודה, כל עוד  6  : שעות עבודה

. לעיתים יהיה צורך להתגמש ולהגיע בשעות מסויימות בהתאם לצורך או לדחיפות  9:00-18:00 -העבודה של המשרד

 המשימה.  

 ראיון טלפוני + ראיון פרונטלי )שיכול להיות שיערך בזום( תהליך המיון:

   הכשרה עם מנהל מחלקת המכירות או עם עובד ותיק:  נדרשת בכניסה לתפקיד רההכש

 .  תחבורה ציבורית   :דרכי הגעה

 ₪    6000שכר של    :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

 המבנה נגיש. שירותי נכים בשירותי הגברים בלבד.  לדברי המעסיק  :נגישות המבנה

   -  דרישות התפקיד

ישנה גמישות לשינוי מיקום ספייס ובו עמדות עבודה רבות עם מחיצות. מוזיקה חזקה.  אופן:  סביבת עבודה פיזית 

 עמדת העבודה למיקום שקט יותר.  

   מיקום:

 אולם  

 תנאים פיזיים:  

 סביבה משרדית  , רעש 
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צוות של צעירים, עם אווירה כיפית וטובה.  עובדים.  25עבודה בתוך צוות המכירות המונה כ :  סביבת עבודה חברתית

 בנוסף, עבודה מול לקוחות. יש לתת מענה ושירות לכל הצרכים של הצוות. 

   וכחות אחריםעובד בנ ,עובד לבד

 אינטראקציה רבה בכתב עם לקוחות.   .עמיתים גבוהה עם מידת אינטראקציה 

 עבודה בישיבה מול מחשב :  דרישות פיזיות 

  שימוש בראיה •

תקינה/ מתוקנת  

 )לקרוב/ לרחוק(

  -מיומנות אצבעות • ממושכת ישיבה  •

 מוטוריקה עדינה

:  דרישות קוגניטיביות

  / קשב  יכולת הפניית  •

 חלוקת קשב 

 תכנוןיכולת  •

)ביצוע  מוליטיטאסקינג •

 מספר משימות במקביל(

 ניהול זמןיכולת  •

 קריאה •

 כתיבה  •

 בע"פהבנת הוראות  •

 הבנת הוראות כתובות  •

 סדר וארגון  •

חשיבתית  גמישות  •

 )יכולת לבצע שינויים(

 יכולת למידה •

 

 

 

 כושרכושר ביטוי טוב בע"פ, , לקוחות עם טובה תקשורת  ,שירותיות  ,קהל מול עבודה:  חברתיות/ תקשורתיותדרישות 

 יחסי אנוש טובים  ,טוב בכתב  ביטוי

 :   דרישות רגשיות

משמעת    , אמינות,מוסר עבודה גבוה  ,אחריות ,עצמאית  לעבודה יכולתהתמדה,  אינטנסיבית, בעבודה עמידה יכולת

 עצמית גבוהה  

 . גמישות במיקום עמדת העבודה:  גמישות בשעות עבודה, מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה
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