
                                                                               

 info@workitout.co.ilאביב | דוא"ל: -תל  1, קומה 116| רח' מנחם בגין  3968, *   03-5087888טלפון: 
 http://www.taasukashava.org.ilאתר:

 עוזר טבח למערך דיור בחולון  שם משרה:

 7366:  קוד משרה

 07/09/2020  תאריך פרסום המשרה:

 חולון  :יישוב 

  בני, לילדים שירותים מספק. מוגבלות עם לאנשים שירותים מתן  בתחום ומוביל גדול ארגון : תיאור פעילות הארגון

 .  וההשמה התעסוקה, החינוך, הדיור בתחומי, אוכלוסיות ממגוון  רחבה ארצית בפריסה מסגרות בעשרות ובוגרים נוער

 דיירים ועשרות אנשי צוות.   100המשרה היא במערך דיור גדול ובו מעל 

עבודה בכפיפות לטבח, עבודות בישול ונקיון במטבח, כולל הובלת סחורה ממקררים ומחסנים. עבודה  : תיאור התפקיד

   ד הרווחה, עם פיקוח של תזונאית לפי תפריט קבוע.לפי הוראות עבודה של משר

    עבודה פיזית.יכולת לאדם אחראי, ישר, מסודר, :  דרישות סף

   - תנאי עבודה

 .    השבועי העבודה סידור פי על אחד חופש יום. שבת שישי כולל במשמרות  עבודה : שעות עבודה

    14:00-18:00  ערב, 06:00-14:00: בוקר משמרת 

 . בריאות  הצהרת  על וחתימה פלילי רישום היעדר אישור  הבאת, פרונטלי ראיון, טלפוני ראיון תהליך המיון:

 הכשרה על ידי הטבח :  נדרשת בכניסה לתפקיד הכשרה

 , נמצא בקרבת בי"ח וולפסון.תחבורה ציבורית   :דרכי הגעה

 ₪ לשעה   29.62  :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

 המבנה נגיש לחלוטין :נגישות המבנה

   -  דרישות התפקיד

 עבודה במטבח, יכול להיות חם, צפוף, רטוב, מלוכלך. :  סביבת עבודה פיזית 

 טבח ושוטף כלים.   -עבודה בצוות יחד עם עוד שני אנשים:  סביבת עבודה חברתית

 נשיאה של דברים כבדים.  ת עבודה פיזית, נדרש:  דרישות פיזיות 

  שימוש בראיה •

תקינה/ מתוקנת  

 )לקרוב/ לרחוק(

שימוש בחוש   •

 הטעם 

 ממושכת עמידה  •

שמירה על שיווי  •

 משקל

 כפיפה או כריעה •

 הרמת משא  •

 נשיאה למרחק  •

מעל   םהרמת ידיי •

 הראש

   חהפעלת כו •

 נציהיקאורד •

  -מיומנות אצבעות •

 מוטוריקה עדינה
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:  דרישות קוגניטיביות

  / קשב  יכולת הפניית  •

 חלוקת קשב 

 זיכרון לטווח ארוךיכולת  •

 הפעלת שיקול דעת •

 של שלבים  עבודה ברצף •

)ביצוע  מוליטיטאסקינג •

 מספר משימות במקביל(

 תזמון  •

 בע"פהבנת הוראות  •

 הבנת הוראות בטיחות  •

 סדר וארגון  •

גמישות חשיבתית   •

 )יכולת לבצע שינויים(

 למידהיכולת  •

 

 

   יכולת שיתוף פעולה ,טובה  תקשורת  ,בצוות עבודה:  חברתיות/ תקשורתיותדרישות 

 :   דרישות רגשיות

 יכולת לקבל סמכות  ,מוטיבציה לעבודה, עצמאית לעבודה יכולת ,התמדה ,לחץ תחת בעבודה עמידה יכולת

 

 :   מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה

 *המעסיק נכון לעשות התאמות* 
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