
                                                                               

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

 נציג/ת שירות במוקד הצרכנים  שם משרה:

  7487:  קוד משרה

 20/10/2020  תאריך פרסום המשרה:

 העבודה מהבית. חפיפה במשרדים בבני ברק.    :יישוב 

 חברה גדולה ומובילה בתעשיית המשקאות.   : תיאור פעילות הארגון

 .  החברהלצרכנים על מוצרי  טלפונימתן מענה : תיאור התפקיד

 :   דרישות סף

 ידע בישומי מחשב  •

 )לאו דווקא במוקדי שירות, אלא כל ניסיון במתן שירות לאנשים(  פרונטאלי / ניסיון בשירות לקוחות טלפוני •

 יכולת תקשורת טובה  •

 יכולת למידה •

 סבלנות, שירותיות •

 יכולת עבודה עצמאית   •

 לעבודה  מתאימה וסביבה לאינטרנט גישה, מחשב -מהבית עבודה שתאפשר  ביתית עבודה סביבת •

   - תנאי עבודה

 08:00-13:00( , ואחת לחודש גם יום שישי  08:00-17:00משמרות בשבוע )  3  : שעות עבודה
 

ניתן לעשות דרך המחשב או הטלפון הנייד( < ראיון פרונטלי < מבדקי  -ראיון בטימס )דומה לזום תהליך המיון:

 אמינות/שיחת קב"ט.  

  לצרכי בהתאם וגמיש משתנה) חודשיים -משרדי החברה במשך כחודשהכשרה  ב :  נדרשת בכניסה לתפקיד הכשרה

   חפיפה עם נציג שירות ותיק עד שהעובד ירגיש שהוא מסוגל להיות עצמאי.    -(העובד

 . חניה קרובה, תחבורה ציבורית   :דרכי הגעה

₪, בנוסף יש גם עמלה על    35-שנה השכר עולה ל₪ לשעה, לאחר חצי   32.5  :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

 קליטה כעובדי חברה.   ביצועים.

 לדברי המעסיק המבנה בבני ברק נגיש. :נגישות המבנה

   -  דרישות התפקיד

 עבודה מהבית :  סביבת עבודה פיזית 

 גבוהה עם לקוחות  מידת אינטראקציה  ,עובד לבד:  סביבת עבודה חברתית

 עבודה בישיבה מול מחשב, ובשימוש בטלפון:  דרישות פיזיות 

 תקינה/ מתוקנת  •

 ממושכת ישיבה  •

 מוטוריקה עדינה  -אצבעותמיומנות  •
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:  דרישות קוגניטיביות

  / קשב  יכולת הפניית  •

 חלוקת קשב 

 הפעלת שיקול דעת •

 של שלבים  עבודה ברצף •

)ביצוע  מוליטיטאסקינג •

 מספר משימות במקביל(

 פתרון בעיותיכולת  •

 קריאה •

 כתיבה  •

 בע"פהבנת הוראות  •

 הבנת הוראות כתובות  •

 יכולת למידה •

 

 

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

   , יכולת ניהול עצמית, סובלנות ,מוטיבציה לעבודה ,עצמאית  לעבודה יכולת ,התמדה :  דרישות רגשיות

 

 .  המעסיק נכון לעשות התאמותישנה נכונות רבה לגמישות מצד המעסיק, ו:  מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה
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