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 נגר לחיתוך פרספקס שם משרה:

 7574:  קוד משרה 

   15/11/2020 תאריך פרסום המשרה: 

   פתח תקווה : יישוב

 המייצרת מוצרי פרספקס. קטנה חברה  : תיאור פעילות הארגון

 :  תיאור התפקיד

 חיתוך פרספקס והכנת החלקים לפני הרכבה: 

 קריאת שרטוטים  •

 נגרים חיתוך פלסטיק בעזרת מסור   •

 :   דרישות סף 

 ניסון קודם בעבודה כאיש אלומיניום וחיתוך אלומיניום.  או  ידע קודם בנגרות ובמיוחד בחיתוך במסור נגרים  •

 יכולת לעבודה פיזית   •

 ידע בקריאת שרטוטים  •

 יכולות טכניות טובות  •

 ידיים יציבות  •

 ידיעת השפה העברית  •

   -  תנאי עבודה

המעסיק גמיש ויכול לשקול גם  . 16:30ל  7:00ים בשבוע בין השעות ימ  5עדיפות למשרה מלאה,  :  שעות עבודה 

 עבודה בפחות ממשרה מלאה.  

 .  מידית  להתחלה  אפשרות.  פרונטלי  ראיון +  טלפוני  ראיון תהליך המיון:

 הכשרה ע"י הבעלים של העסק. :  נדרשת בכניסה לתפקיד  הכשרה 

 תחבורה ציבורית רבה. ישנה גם חניה במקום.   -מרחק הליכה מציר ז'בוטינסקי פ"ת  : דרכי הגעה

 מול המעסיק יתואם   :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

   קומת קרקע, ללא מדרגות : נגישות המבנה

   -   דרישות התפקיד 

אולם גדול, לא צפוף. סביבה רועשת:   יזיתסביבת עבודה פ

 עובדים.   8עבודה לבד בנוכחות אחרים וגם עבודה בשיתוף פעולה עם עובדים אחרים. סה"כ :  סביבת עבודה חברתית  
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 :   דרישות פיזיות  

  שימוש בראיה  •

תקינה/ מתוקנת  

 )לקרוב/ לרחוק( 

 ממושכת עמידה  •

וישיבה  עמידה  •

 לסירוגין 

שמירה על שיווי   •

 משקל 

 כפיפה או כריעה •

 הרמת משא  •

 נשיאה למרחק  •

   חהפעלת כו •

 נציה יקאורד •

  -מיומנות אצבעות  •

 מוטוריקה עדינה

 

 

מדידת אורך עם מטר,   -הבנת שרטוטים ותפיסה מרחבית, יכולת הבנה כמותית : דרישות קוגניטיביות 

 שמירה על ריכוז  •

  -חשיבה מתמטית   •

ספירה, פעולות חישוב,  

 שימוש בנוסחאות  

 הפעלת שיקול דעת  •

 תכנון יכולת   •

 יזימה •

 של שלבים   עבודה ברצף •

 תפיסה מרחבית  •

 פתרון בעיות יכולת  •

איתור   -בקרהיכולת  •

 ובדיקת טעויות   בעיות

 בע"פ הבנת הוראות   •

 הבנת הוראות בטיחות  •

גמישות חשיבתית   •

 )יכולת לבצע שינויים( 

 יכולת למידה  •

 

 

 

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

 , יכולת קבלת סמכות, חריצות עצמאית  לעבודה   יכולת , התמדה:  דרישות רגשיות 

 

 בשעות עבודה,  בהקף המשרה ו  :  גמישותמוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה
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