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 החלב  בחטיבת השיווק לאגף מותג ת/ מנהל שם משרה:

 7484:  קוד משרה

   18/10/2020  תאריך פרסום המשרה:

 פתח תקווה  :יישוב 

 קונצרן מזון גדול : תיאור פעילות הארגון

 :  תיאור התפקיד

בניית תכנית שיווקית מפורטת למותגי חטיבת החלב של תנובה, הכוללת אסטרטגיה, מהלכים שיווקיים,   •

 חדשנות מוצרית ועוד.

הוצאה לפועל של התוכנית השיווקית לרבות פיתוח חדשנות, תכנון וניהול מהלכי ההשקה, ניתוחים   •

יהול פרויקטים שיווקיים והכנת ואנליזה שיווקית, מעקב שוטף ובקרה אחר ביצועי המותג והמתחרים, נ

 מצגות באופן שוטף. 

ניהול קשר שוטף מול גורמים פנים ארגוניים )כגון מחלבות, חטיבת המכירות, שרשרת אספקה, יחידת   •

המחקר, היחידה הכלכלית ויחידת תקשורת שיווקית( וחיצוניים )כגון משרד הפרסום, משרדי עיצוב, 

 יח"צ וקד"מ(.

 :   דרישות סף

 יתרון.         -, תואר שני חובה –ון תואר ראש •

 .חובה –ניסיון של שנתיים בתפקיד שיווקי בארגון  •

 . יתרון –ניסיון בתפקיד שיווקי בחברת מוצרי צריכה  •

 . חובה –אקסל ברמה גבוהה   •

 יתרון משמעותי.  –ניסיון עבודה בחברה יצרנית  •

 יכולת הובלה וניהול תהליכים וממשקים מרובים.  •

 ה מספרית ברמה גבוהה.  יכולת ניתוח והבנ •

 יצירתיות ויוזמה.  •

 יכולת עמידה בלחצים וריבוי משימות.  •

 תשוקה להשפיע, ליזום ולחדש.   •

   - תנאי עבודה

 משרה מלאה + שעות נוספות. אין גמישות בהקף המשרה, אך יש גמישות בשעת ההתחלה/ הסיום.   : שעות עבודה
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מקצועי < מבדקי כישורים ומבדקי מהיימנות   -< ראיון זום / פרונטלי פרונטליזימון לראיון ראיון טלפוני /  תהליך המיון:

 )ממוחשבים( < בדיקת ממליצים < מטלה להגשה < ראיון משאבי אנוש + מנהל עקיף

 חפיפה על ידי עובד ותיק:   נדרשת בכניסה לתפקיד הכשרה

 תחבורה ציבורית. ישנם גם חניונים ציבוריים קרובים.    :דרכי הגעה

 מול המעסיקיתואם   :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

 כל מקרה ייבדק לגופו. –בכניסה קיימת רמפה וישנן מעליות. ישנה מוכנות לביצוע הנגשה  :נגישות המבנה

   -  דרישות התפקיד

 אנשים חולקים משרד.    2-3סביבה משרדית.  :  סביבת עבודה פיזית 

 הצוות מורכב ממנהל תחום, מספר מנהלי מותג ומספר עוזרים שיווקיים. :   סביבת עבודה חברתית

   ב עבודה בישיבה מול מחש:  דרישות פיזיות 

 

 

  -מיומנות אצבעות • ממושכת ישיבה  •

 מוטוריקה עדינה

:  דרישות קוגניטיביות

  / קשב  יכולת הפניית  •

 חלוקת קשב 

 שמירה על ריכוז •

 זיכרון לטווח ארוךיכולת  •

 יצרתיות  •

  -חשיבה מתמטית  •

ספירה, פעולות חישוב,  

 שימוש בנוסחאות  

 הפעלת שיקול דעת •

 תכנוןיכולת   •

 יזימה  •

 של שלבים  עבודה ברצף •

)ביצוע  מוליטיטאסקינג •

 מספר משימות במקביל(

 ניהול זמןיכולת  •

 פתרון בעיותיכולת  •

איתור  -בקרהיכולת  •

 ובדיקת טעויות בעיות

 קריאה •

 כתיבה  •

 בע"פהבנת הוראות  •

 הבנת הוראות כתובות  •

 סדר וארגון  •

גמישות חשיבתית   •

 )יכולת לבצע שינויים(

 יכולת למידה •

 ראייה מערכתית •

 

 

 

יחסי אנוש טובים,   ,טוב בכתב  ביטוי כושרכושר ביטוי טוב בע"פ,  ,בצוות עבודה:  חברתיות/ תקשורתיותדרישות 

 יכולת שיתוף פעולה 

 עצמי, יוזמה, אחריות,   עצמאית, ביטחון לעבודה  יכולת לחץ, תחת  בעבודה עמידה יכולת:  דרישות רגשיות

 המעסיק נכון לעשות התאמות :  מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה

mailto:info@workitout.co.il
http://www.taasukashava.org.il/

