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 מלקט/ת סחורה למרכז הלוגיסטי בפתח תקווה  שם משרה:

 7513:  קוד משרה

   29/10/2020  תאריך פרסום המשרה:

 פתח תקווה  :יישוב 

 קונצרן מזון גדול : תיאור פעילות הארגון

 :  תיאור התפקיד

 עבודה עם מסופון -מעלות( על פי הזמנות 4ליקוט סחורה במחסן קירור ) •

 משטחים לפני העמסה למשאיות. הכנת  •

 :   דרישות סף

 הליכה ועמידה רבה, הרמת משקלים  -יכולת לעבודה פיזית •

 יתרון. -רישיון נהיגה פרטי  •

 חובה.  –נכונות לעבודה במשמרות   •

 יתרון. -ניסיון קודם בתפקיד מלקט  •

 

   - תנאי עבודה

 הריים/ לילה. ימים בשבוע, במשמרות צ 6ה מלאה: במשר  העבוד : שעות עבודה

   ממליציםבדיקת  < אישור רפואי < מבדק מהימנות  < ראיון מנהל מגייס ורכזת גיוס < ראיון טלפוני תהליך המיון: 

 כדי לילה ולא צהריים משמרת רק העבודה הראשון בחודשחניכה ע"י עובד ותיק. :   נדרשת בכניסה לתפקיד הכשרה

 לאחר מכן מתחילים לעבוד גם במשמרות לילה.   נוכח.  יהיה מחסן שמנהל

 תחבורה ציבורית   :דרכי הגעה

 מול המעסיקיתואם   :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

 לא ידוע :נגישות המבנה

   -  דרישות התפקיד

מעלות(. קבלת ציוד מתאים מהמעסיק לצורך עבודה  4עבודה בקור ) -עבודה במחסן קירור:  סביבת עבודה פיזית 

בקור. 

 ממשקי עבודה עם מלקטים אחרים, עם המנהל ועם נהגי ההפצה.  :   סביבת עבודה חברתית

   עובד בצוות ,  עובד בנוכחות אחרים, עובד לבד

 . עמיתיםו בינונית עם ממומניםמידת אינטראקציה 
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 :   דרישות פיזיות 

 

  שימוש בראיה •

תקינה/ מתוקנת  

 )לקרוב/ לרחוק(

 ממושכת עמידה  •

 ממושכת הליכה  •

שמירה על שיווי  •

 משקל

 כפיפה או כריעה •

 הרמת משא  •

 נשיאה למרחק  •

מעל   םהרמת ידיי •

 הראש

 

 

:  דרישות קוגניטיביות

  -חשיבה מתמטית  •

ספירה, פעולות חישוב,  

 שימוש בנוסחאות  

 תכנוןיכולת  •

 של שלבים  עבודה ברצף •

 תפיסה מרחבית  •

איתור  -בקרהיכולת  •

 ובדיקת טעויות בעיות

 קריאה •

 מיון •

 בע"פהבנת הוראות  •

 הבנת הוראות כתובות  •

 הבנת הוראות בטיחות  •

 סדר וארגון  •

 יכולת למידה •

 

 

 

   יכולת שיתוף פעולה עמיתים, עם טובהתקשורת    ,בצוות עבודה:  חברתיות/ תקשורתיותדרישות 

 יכולת לקבל סמכות ,מוטיבציה לעבודה ,עצמאית  לעבודה יכולת ,התמדה :  דרישות רגשיות

 

 :   מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה

 *המעסיק נכון לעשות התאמות* 
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