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 מחסנאי/ת / מלקט/ת  שם משרה:

 7527: קוד משרה

 01/11/2020 תאריך פרסום המשרה:

  כפר סבא :יישוב 

המשווקת אונליין מוצרים מתחום   קבוצה של אתרי אינטרנט בתחום הבריאות והפארמה  : תיאור פעילות הארגון

 הקוסמטיקה, תוספי תזונה, טואלטיקה, מוצרי תינוקות ומעט מזון. 

  הזמנה עםהליקוט . התפקיד כולל: קבלת סחורה, סידור במדפים, הכנת הזמנות ללקוחות ועוד: תיאור התפקיד

  להרים, יםפשרפר/סולמות על לטפס, הרגליים על, פיזית  היא העבודה. למסופונים לעבור צפויים בעתיד אך מודפסת

 .  משלוח מדבקות להדביק, קרטונים לארוז, סחורה ולהוריד

 :   דרישות סף

 נכונות למשרה מלאה  •

 נכונות לעבודה פיזית •

 ידיעת קרוא וכתוב בעברית ברמה טובה  •

 סדר, דייקנות, עצמאות, חריצות ויחסי אנוש טובים  •

 יכולת ירידה לפרטים •

  לעבודה במצבי לחץנכונות  •

 יתרון משמעותי !!  -זמינות מיידית  •

   - תנאי עבודה

/   8-17/   7-16שעות ביום. ישנה גמישות בשעות ההתחלה והסיום ) 9,  ימים בשבוע 5  -משרה מלאה  : שעות עבודה

9-18 ) 

 ראיון פרונטלי (במידה ומוצלח)ראיון טלפוני ולאחריו  תהליך המיון:

  בהשגחתלאחר מכן מתחילים לעבוד עצמאית ו ותיק בעובד צופים הראשון  יוםב:  לתפקידנדרשת בכניסה  הכשרה

  .ותיק עובד

   קרובה חניה/   ציבורית תחבורה   :דרכי הגעה

 מול המעסיקיתואם   :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

 עבודה במפלס אחד, אבל ישנם מעברים צרים. גם תאי השירותים צרים.   :נגישות המבנה

   -  דרישות התפקיד

  השירותים .מרקחת   בבית כמו ריחמ הזמן ורוב ,ממוזג, צפוף אך גדול במחסן העבודה:   יזית סביבת עבודה פ

  .וצפופים קטנים והמטבחון

. ישנה אינטראקציה עם  מינוס פלוס במשמרת עובדים 8כ .בחברה  עובדים 20  יש כ"סה:  סביבת עבודה חברתית

  .ל"המנכועם  תפעולה  מנהל  עם המשמרת  לאורך רציף קשרמלקטים אחרים וגם 

   עובד בצוות ,עובד בנוכחות אחרים, עובד לבד
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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  •

 טיפוס •

מעל   םהרמת ידיי •

 הראש

   חהפעלת כו •

  -מיומנות אצבעות •

 מוטוריקה עדינה

 

 

: דרישות קוגניטיביות

 

  -חשיבה מתמטית  •

ספירה, פעולות חישוב,  

 שימוש בנוסחאות  

 הפעלת שיקול דעת •

 תכנוןיכולת   •

 יזימה  •

 של שלבים  עבודה ברצף •

 מרחבית תפיסה  •

איתור  -בקרהיכולת  •

 ובדיקת טעויות בעיות

 קריאה •

 כתיבה  •

 מיון •

 בע"פהבנת הוראות  •

 הבנת הוראות כתובות  •

 הבנת הוראות בטיחות  •

 סדר וארגון  •

גמישות חשיבתית   •

 )יכולת לבצע שינויים(

 יכולת למידה •

יכולת דיוק וירידה  •

 לפרטים

 

 

 

   , יכולת תקשורת טובה עם הצוות יכולת שיתוף פעולה ,בצוות עבודה:  חברתיות/ תקשורתיותדרישות 

 יכולת לקבל סמכות  , חריצות, עצמאית  לעבודה יכולת ,התמדה ,לחץ תחת  בעבודה עמידה יכולת:  דרישות רגשיות

 

 :  גמישות בשעות עבודה,  מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה
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