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 בחברה המייצרת שנאים   עובד יצור שם משרה:

 7481: קוד משרה

   15/10/2020 תאריך פרסום המשרה:

 פתח תקווה  :יישוב 

 חברה לייצור שנאים   : תיאור פעילות הארגון

 ליפוף סליל על ליבת השנאי והרכבת השנאי בעזרת ברגים ואומים.   -יצור השנאי: תיאור התפקיד

 עבודה על מכונה שמלפפת סלילים •

 הרכבת השנאים במגוון גדלים בעזרת כלי עבודה ידניים )מברג, פלייר וכדומה(. •

 :   דרישות סף

 יכולת לעבודה פיזית  •

 יכולות טכניות טובות )ידיים טובות(  •

 הבנה טכנית, יכולת תפיסה מהירה של תהליכים טכנים )לא מאד מורכבים(  •

   - תנאי עבודה

ה. המעסיק מאפשר לעבוד גם שעה פחות, ולהתחיל את יום העבודה ב  -, א7:00-16:30משרה מלאה    : שעות עבודה

8:00  . 

 ראיון תהליך המיון:

 למידה והדרכה במקום ע"י עובד ותיק:  פקידנדרשת בכניסה לת הכשרה

 מרחק הליכה מציר ז'בוטינסקי פ"ת, תחבורה ציבורית   :דרכי הגעה

 מול המעסיקיתואם  שכר שעתי,   :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

 לא ידוע :נגישות המבנה

   -  דרישות התפקיד

 עבודה עם מכונותסביבה תעשייתית. אולם ממוזג, ללא רעש, :  סביבת עבודה פיזית 

 עובדים. כל אחד עובד בעמדה אחרת  6  -חברה קטנה:   סביבת עבודה חברתית

   עובד בנוכחות אחרים ,עובד לבד

  שדורשת מוטוריקה עדינה. יכולה להיעשות בישיבה או בעמידהעבודה :  דרישות פיזיות 

  שימוש בראיה •

תקינה/ מתוקנת  

 )לקרוב/ לרחוק(

עמידה וישיבה  •

 לסירוגין

שמירה על שיווי  •

 משקל

 הרמת משא  •

   חהפעלת כו •

 זריזות  •

  -מיומנות אצבעות •

 מוטוריקה עדינה
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:  ישות קוגניטיביותדר

 של שלבים  עבודה ברצף •

איתור  -בקרהיכולת  •

 ובדיקת טעויות בעיות

 מיון •

 בע"פהבנת הוראות  •

 הבנת הוראות בטיחות  •

 יכולת למידה •

 

 

   יכולת שיתוף פעולה העובדים האחרים,  עם טובה תקשורת:  חברתיות/ תקשורתיותדרישות 

 יכולת לעבודה חוזרנית   ,עצמאית  לעבודה יכולת ,התמדה :  רגשיותדרישות 

 

ניתן לעבוד קצת פחות ממשרה מלאה ולהתחיל בשעה   -בשעות :  גמישות מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה

 מאוחרת יותר 

 *המעסיק נכון לעשות התאמות* 
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