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 עובד יצור במפעל לצביעת מוצרים  שם משרה: 

 7531 : קוד משרה

 02/11/2020  תאריך פרסום המשרה:

 השרון רמת   :יישוב 

 מפעל לצביעת מוצרים   : תיאור פעילות הארגון

 הכנת מוצרים לצביעה: : תיאור התפקיד

 פתיחת ארגזים, הוצאת המוצר ופירוקו •

 לצביעה שיוף המוצר והכנתו  •

 הרכבת מוצרים לאחר צביעתם  •

 אריזת מוצרים ושינוע ארגזים  •

 :   דרישות סף

 (סכין ומברג) כלי עבודה ידע וניסיון קודם בעבודה עם •

 יכולת לעבודה פיזית •

  יכולות טכניות •

 ידיים יציבות •

 מוטיבציה ורצון לעבוד •

   - תנאי עבודה

בהתחלה העסקה במשרה חלקית ואח"כ כנראה שאפשר יהיה להעלות את הקף  .  מלאהחלקית/  משרה  : שעות עבודה

 .  ההתחלה  בשעת גמישות ואין, בבוקר 7:00 היא  העבודה תחילת  שעתהמשרה. 

 . בפועל  התנסות ולאחריו המפעל  מנהל עם ראיון תהליך המיון:

 חפיפה ע"י עובד ותיק.:   נדרשת בכניסה לתפקיד הכשרה

 .  באזור חניה  ישנה, קרובה ציבורית תחבורה   :דרכי הגעה

 מינימום  שכר  :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

 מדרגות ללא קרקע קומת  :נגישות המבנה

   -  דרישות התפקיד

, ללא חימום, קיימים ריחות חזקים. אולם גדול ומרווח:  סביבת עבודה פיזית 

 אינטראקציה ויש עובדים 3 עוד ישנם. צוות  עבודת לעיתים, אחרים  בנוכחות  לבד עבודה סביבת עבודה חברתית 

 העובדים  בין תמידית
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 :   דרישות פיזיות 

  שימוש בראיה •

תקינה/ מתוקנת  

 ()לקרוב/ לרחוק

 שימוש במגע  •

 ממושכת עמידה  •

עמידה וישיבה  •

 לסירוגין

 כפיפה או כריעה •

 הרמת משא  •

   חהפעלת כו •

 נציהיקאורד •

  -מיומנות אצבעות •

 מוטוריקה עדינה

 

:  דרישות קוגניטיביות

 תכנוןיכולת  •

 של שלבים  עבודה ברצף •

איתור  -בקרהיכולת  •

 ובדיקת טעויות בעיות

 הבנת הוראות בטיחות  •

 יכולת למידה •

 הבנת הוראות בע"פ •

 

 

 

   יכולת שיתוף פעולהיכולת לעבודת צוות, :  תקשורתיותחברתיות/ דרישות 

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

 

 :  גמישות בשעות עבודה,  מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה
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