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 נציג /ת שירות ומכירות לשיחות נכנסות  שם משרה:

 7543: קוד משרה

 08/11/2020  תאריך פרסום המשרה:

 ראש העין )אזור התעשייה, פארק אפק(   :יישוב 

, שוקולדים וכדומה. חנות ואתר של פרחיםוחבילות שי  מתנותבמכירת  מתמחה עסק חברתי ה  : תיאור פעילות הארגון

 אינטרנט, משלוחים בכל הארץ.   

 : דרוש /ה נציג /ת שירות ומכירה: תיאור התפקיד

 .ביצוע משימות קשרי לקוחות שוטפות •
 

 .מענה טלפוני ודיגיטלי לפניות לקוחות •
 

 .פעולות יזומות להנעת מכירות ולשימור לקוחות •
 

 .תמיכה ללקוחות באתר הסחר •
 

 .במשימות משרדיות לצוות המכירות והתפעולתמיכה  •

 :   דרישות סף

 .זמינות למשרה מלאה ויכולת לעבוד בשעות נוספות לקראת חגים ומועדים •
 

 .חובה  - OFFICEשליטה מלאה בתוכנות  •
 

 .ניסיון במכירות / שירות לקוחות •
 

 .יכולת ניסוח מעולה בכתב ובעל פה  •
 

   - תנאי עבודה

 בתקופות נכונות לעבוד מעט יותר  נדרשת) 17:00ל 16:00 בין  סיום 8:00-8:30 התחלה משרה מלאה.   : שעות עבודה

   (חגים כמו עמוסות

 ראיון אחד או שניים  תהליך המיון:

 . בהמשך תמיכהו ותיק עובד עם חפיפהקיימת :  נדרשת בכניסה לתפקיד הכשרה

 תחבורה ציבורית   :דרכי הגעה

 מול המעסיקיתואם   :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

 על פי המעסיק המבנה נגיש, קומת קרקע, קיימת מדרגה אך ישנה רמפה, קיימים שירותי נכים.   :נגישות המבנה

   -  דרישות התפקיד

 סביבה משרדית, עבודה באופן ספייס, קיים רעש.:  סביבת עבודה פיזית 
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 עבודה מול קהל הלקוחות, אך ישנם ממשקי עבודה עם עובדי המשרד:  סביבת עבודה חברתית

   עובד עם לקוחות ,עובד בנוכחות אחרים ,עובד לבד

 גבוהה עם לקוחות  מידת אינטראקציה 

 עבודה בישיבה מול מחשב, ובשימוש הטלפון. :  דרישות פיזיות 

  שימוש בשמיעה •

 תקינה/ מתוקנת 

 ממושכת ישיבה  •

  -מיומנות אצבעות •

 מוטוריקה עדינה

 זמן תגובה מהיר •

 

:  דרישות קוגניטיביות

  / קשב  יכולת הפניית  •

 חלוקת קשב 

 שמירה על ריכוז •

 זיכרון לטווח ארוךיכולת  •

 הפעלת שיקול דעת •

 יזימה  •

 של שלבים  עבודה ברצף •

)ביצוע  מוליטיטאסקינג •

 מספר משימות במקביל(

 ניהול זמןיכולת  •

 פתרון בעיותיכולת  •

איתור  -בקרהיכולת  •

 ובדיקת טעויות בעיות

 קריאה •

 כתיבה  •

 בע"פהבנת הוראות  •

 הבנת הוראות כתובות  •

 

גמישות חשיבתית   •

 )יכולת לבצע שינויים(

 יכולת למידה •

 ראייה מערכתית •

 

 

 ,כושר ביטוי טוב בע"פ, לקוחות עם טובה תקשורת  ,שירותיות  ,קהל מול עבודה:  חברתיות/ תקשורתיותדרישות 

 טוב בכתב    ביטוי כושר

 

   סובלנות ,יוזמה ,עצמי ביטחון  ,עצמאית  לעבודה יכולת ,התמדה :  דרישות רגשיות

 

 : *המעסיק נכון לעשות התאמות* מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה
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