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 מוצרים  ית/סדרן  שם משרה:

 7551: קוד משרה

 09/11/2020  תאריך פרסום המשרה:

 כפר קאסם   :יישוב 

 רשת סופרמרקטים גדולה : תיאור פעילות הארגון

 החזרת מוצרים שנשארו בקופה וסידורם על המדפים : תיאור התפקיד

 :   דרישות סף

 (וצריםמהרמת ונשיאת  הליכה,  , עמידהיכולת לעבודה פיזית )

 אין צורך בניסיון

   - תנאי עבודה

 12:00-17:00/   10:00-17:00ימים חמישי, שישי ושבת   -משרה חלקית  : שעות עבודה

 ראיון אחד עם מנהל הסניף  תהליך המיון:

  עובד ותיק מלמד את התפקיד:  נדרשת בכניסה לתפקיד הכשרה

ם בין באקה אל גרבייה לכפר ברא. ההסעות בשעות ההתחלה והסיום של  ישנה הסעה לעובדים הגרי  :דרכי הגעה

. במידה ולא מגיעים בשעות הקבועות של תחילת וסיום המשמרת יש להגיע  (15:00-22:00, 7:00-15:00) המשמרות

 באופן עצמאי. תחבורה ציבורית מגיעה עד למרחק של קילומטר בערך מסניף הסופר. 

 שכר מינימום   :תנאים(תנאי העסקה )שכר + 

 לדברי המעסיק המבנה נגיש :נגישות המבנה

   -  דרישות התפקיד

 סניף סופרמרקט מאד גדול:  סביבת עבודה פיזית 

 (עובדים 100סניף עם עובדים רבים )מעל :  סביבת עבודה חברתית

   ולצד עובדים אחרים  בנוכחות אחריםעובד 

   עם עובדים אחרים ועם הממונים, אך יכולה להיות גם אינטראקציה עם לקוחות. אינטראקציה 

 :  דרישות פיזיות 

  שימוש בראיה •

תקינה/ מתוקנת  

 )לקרוב/ לרחוק(

 ממושכת עמידה  •

 ממושכת הליכה  •

שמירה על שיווי  •

 משקל

 ריעהכפיפה או כ •

 הרמת משא  •

 נשיאה למרחק  •

מעל   םהרמת ידיי •

 הראש
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:  דרישות קוגניטיביות

 זיכרון לטווח ארוךיכולת  •

 יזימה  •

 תפיסה מרחבית  •

איתור  -בקרהיכולת  •

 ובדיקת טעויות בעיות

 קריאה •

 מיון •

 בע"פהבנת הוראות  •

 סדר וארגון  •

גמישות חשיבתית   •

 )יכולת לבצע שינויים(

יכולת למידה •

 

   יכולת שיתוף פעולה ,לקוחות עם  טובה תקשורת : חברתיות/ תקשורתיותדרישות 

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

 

 :   מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה
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