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 לאגף השיווק בחטיבת החלב  ת/שיווקי  ת/עוזר שם משרה:

  7483:  קוד משרה

     18/10/2020 תאריך פרסום המשרה:

 פתח תקווה  :יישוב 

 קונצרן מזון גדול : תיאור פעילות הארגון

 :  תיאור התפקיד

 המותגים והקטגוריות בחטיבת החלב. שיווק עזרה בטיפול השוטף של  •

 מעקב שוטף אחר ביצועי המותג, ניתוח נתונים.   •

 תאום ותפעול ההוצאה לפועל של תוכנית שיווקית לרבות ליווי מהלכי ההשקה.  •

 ניהול פרויקטים תוך עמידה בלוחות זמנים.  •

קשר שוטף מול גורמים פנימיים )כגון יחידות עסקיות בחטיבת השיווק, חטיבת המכירות, שרשרת   •
 ידת תקשורת שיווקית, מו"פ ועוד( וחיצוניים )חברות פרסום, קד"ם וכו'(.  אספקה, יחידת המחקר, יח

 :   דרישות סף

 יתרון.        -, תואר שני חובה –תואר ראשון )עדיפות למנהל עסקים, כלכלה או תקשורת(  •

   חובה. -לפחות שנה ניסיון בעבודה בארגון בעולמות הפרסום/ שיווק  •

 יתרון. –ליסט/ית/ עוזר/ת שיווקי ניסיון כפלנר/ית ממשרד פרסום/ אנ •

 חובה.  – Office-שליטה מלאה בתכנות ה •

 יכולת ניהול פרויקטים תוך עמידה בלוחות זמנים.  •

 אסרטיביות ויכולת ניהול והנעת ממשקים.  •

 ניתוח והבנה מספרית.  -יכולת אנליטית  •

 כושר ארגון וסדר.  •

 נכונות לעבודה במשרה מלאה ושעות נוספות.  •

 

   - עבודהתנאי 

 משרה מלאה + שעות נוספות. אין גמישות בהקף המשרה, אך יש גמישות בשעת ההתחלה/ הסיום.   : שעות עבודה

מקצועי < יתכן מרכז הערכה   -ראיון מצולם < ראיון טלפוני / זימון לראיון פרונטלי < ראיון זום / פרונטלי תהליך המיון:

< בדיקת ממליצים < מטלה להגשה < ראיון משאבי אנוש + מנהל   < מבדקי כישורים ומבדקי מהיימנות )ממוחשבים(

 עקיף

  חפיפה על ידי עובד ותיק:   נדרשת בכניסה לתפקיד הכשרה

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


                                                                               

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

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

 מול המעסיקיתואם   :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

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

   -  דרישות התפקיד

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

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

 : עבודה בישיבה מול מחשב דרישות פיזיות 

 ממושכת ישיבה  •

  -מיומנות אצבעות •

 מוטוריקה עדינה

 

 

:  קוגניטיביותדרישות 

  / 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(

 זמןניהול יכולת  •

 פתרון בעיותיכולת  •

איתור  -בקרהיכולת  •

 בעיות ובדיקת טעויות

 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 כושר ,כושר ביטוי טוב בע"פ ,בצוות עבודה:  חברתיות/ תקשורתיותדרישות 

  יכולת שיתוף פעולה

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

 סמכות

 המעסיק נכון לעשות התאמות  :  מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה
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