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 של חברה סלולארית  למוקד  תטכני תמיכה ת  /נציג שם משרה:

 M-7207: קוד משרה

 12/10/2020  תאריך פרסום המשרה:

 נתניה   :יישוב 

 חברה סלולארית מובילה המציעה שירותי סלולאר, טלוויזיה ואינטרנט.   : תיאור פעילות הארגון

 עבודה במוקד טלפוני. עבודה מהמוקד בנתניה. בהתאם למגבלות הקורונה תיתכן עבודה מהבית.  : תיאור התפקיד

 קבלת שיחות נכנסות •

 מתן מענה טכני •

 הצעת שירותים   •

 ביצוע מכירות ועמידה ביעדי המכירות •

 :   דרישות סף

 שנות לימוד 12 •

 אוריינטציה טכנית •

 ידע בהפעלת מחשב  •

 תודעת שרות גבוהה  •

 סופ"ש וחגים. לילות, , כולל 24/7 שפועל מוקד, ב עבודה במשמרותל נכונות •

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

 לעבודה

   - תנאי עבודה

 משרה לפחות.    65% -משמרות בשבוע  4שעות במשמרת. נדרשות לפחות  9עבודה במשמרות,   : שעות עבודה

   תהליך המיון:

 תראיון עומק עם מראיינת טלפוני •

 ולעיתים עם מנהל ישיר עם מאבחנת בזום ראיון פרונטלי  •

 מבדק טכני )מתבצע דרך הנייד(  •

 אמינות  מבדק •

 

  )יכול להיות חלקית מהבית תלוי במגבלות הקורונה(. .שלושה שבועותקורס של כ:  נדרשת בכניסה לתפקיד הכשרה

   לאחר מכן חניכה ע"י נציג ותיק במשך כשבוע עד שבועיים. 

 ממספר ישובים הקרובים לנתניה   + קיים מערך הסעות תחבורה ציבורית   :דרכי הגעה

ביעדים. תוספת שכר עפ"י חוק שכר מינימום כשכר בסיס + תמריצים על עמידה   :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

 בעבודה בשבתות ובחגים.  

 כל מקרה ייבדק לגופו. –  פרטנית מוכנות לביצוע הנגשההמבנה נגיש. בנוסף קיימת  :נגישות המבנה

   -  דרישות התפקיד
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ודה  . עבחלל פתוח גדול ובו ממוקמות עמדות עבודה רבות, אחת לצד השנייה )עם ריווח ביניהן(:   סביבת עבודה פיזית 

 (. שימוש באוזניה בשיחות. סביבה רועשת מאד. תוכנות שונות  3-מול מחשב, עם שני מסכים )שימוש ב

 

 תנאים פיזיים:  

 סביבה משרדית   ,רעש 

 סביבה אינטנסיבית ודינאמית. הרבה רעש של שיחות אחרות מסביב.  :  סביבת עבודה חברתית

   עובד תחת השגחה צמודה ,עובד עם לקוחות ,עובד בנוכחות אחרים

 גבוהה עם לקוחות  מידת אינטראקציה 

 :   דרישות פיזיות 

  שימוש בראיה •

תקינה/ מתוקנת  

 )לקרוב/ לרחוק(

  שימוש בשמיעה •

 תקינה/ מתוקנת 

 ממושכת ישיבה  •

  -מיומנות אצבעות •

 מוטוריקה עדינה

:  דרישות קוגניטיביות

  / קשב  יכולת הפניית  •

 חלוקת קשב 

 של שלבים  עבודה ברצף •

)ביצוע  מוליטיטאסקינג •

 מספר משימות במקביל(

 קריאה •

 כתיבה  •

 בע"פהבנת הוראות  •

 הבנת הוראות כתובות  •

 יכולת למידה •

 

 

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

 

 :   דרישות רגשיות

 יכולת לקבל סמכות, סובלנות, לחץ תחת בעבודה עמידה יכולת

 

 *המעסיק נכון לעשות התאמות* :  מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה
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