שיווק ,מכירות וקשרי לקוחות
יוםשניכ"טאדרבתשע"א
04אפריל2011
לקוח/ה נכבד/ה
שעות עבודה בערבי חג וימי חוה"מ פסח ,יום הזיכרון ,יום העצמאות
וחג השבועות בחברת נמל אשדוד
להלן שעות הפעילות בחגים כפי שהתקבלו מיחידות התכנון והמנהל (כולל חישובים,איתורים,מת"ל(:

 .1ערב פסח – יום שני יד' בניסן תשע"א :18.4.11
א.עובדיתפעול,בינויציוד
 משמרתא':06:30-11:00
 משמרתב':11:00-15:30



הזמנות צוותים יתקבלו רק עד השעה  - 08.30תכנון בשעה 09.00
מחלקתמינהל(תורנים)07:30-12:00

ב.

ג.



מחלקתתפזורתונוזלים
משמרתא':06:00-12:00
משמרתב':12:00-15:30

 .2מוצאי חג הפסח – יום שלישי ט"ו בניסן תשע"א :19.4.11
א.

עובדימחלקותתפעול,ציודובינוי
משמרתג':05:30-22:30

ב.

מחלקתתפזורתונוזלים
משמרתג':06:00-22:30





 .3חוה"מ פסח – ימים רביעי טז' בניסן וחמישי יז' בניסן תשע"א :20-21.4.11

מחלקותתפעול,ציודובינוי
א.
משמרתא':06:30-13:00
משמרתב':13:00-19:30
משמרתג':19:30-02:00

מחלקתמינהל(תורנים)07:30-14:30
ב.
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שיווק ,מכירות וקשרי לקוחות
מחלקתתפזורתונוזלים
משמרתא':06:00-12:00
משמרתב':12:00-18:00
משמרתג':18:00-24:00
משמרתד':24:00-06:00

ג.



 .4חוה"מ פסח – יום שישי יח' בניסן תשע"א :22.4.11
עובדימחלקותתפעול,ציודובינוי
משמרתא':06:30-13:00
משמרתב':13:00-17:45

א.



ב.



ג.




מחלקתמינהל(תורנים)07:30-14:00
מחלקתתפזורתונוזלים
משמרתא':06:00-12:00
משמרתב':12:00-17:30

 .5חוה"מ פסח – מוצ"ש י"ט בניסן תשע"א :23.4.11

א.משמרתג'מוצ"ש(רגילה):22:30-05:30

ב.מחלקתתפזורתונוזלים
משמרתג':06:00-22:30

הזמנות צוותים יתקבלו רק עד השעה  - 09.30תכנון בשעה 10.00



 .6ערב שביעי של פסח  -יום ראשון כ' בניסן תשע"א :24.4.11
א.




עובדיתפעול,בינויציוד
משמרתא':06:30-12:00
משמרתב':12:00-17:30

ב.

מחלקתמינהל(תורנים)07:30-13:00

ג.

מחלקתתפזורתונוזלים
משמרתא':06:00-12:00
משמרתב':12:00-17:30
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 .7מוצאי שביעי של פסח יום שני כ"א בניסן תשע"א :25.4.11

א. עובדיתפעול,בינויציוד
משמרתג':05:30-22:30

מחלקתתפזורתונוזלים
ב.
משמרתג':06:00-22:30

הזמנות צוותים יתקבלו רק עד השעה  - 08.30תכנון בשעה 09.00
 .8יום הזיכרון לחללי צה"ל  -יום שני ה' באייר תשע"א :9.5.11
 א.מחלקותתפעול,ציודובינוי:
משמרתא':06:30-13:00
משמרתב':13:00-19:30
איןמשמרתג'.

ב .מחלקתמינהל07:30-14:00

ג .מחלקתתפזורתונוזלים
משמרתא':06:00-12:00
משמרתב':12:00-18:00
.9

מוצאי יום העצמאות – יום שלישי ו' באייר תשע"א : 10.5.11
א.משמרתג':22:30-05:30

ב.מחלקתתפזורתונוזלים
משמרתג':06:00-22:30


ה זמנות צוותים יתקבלו רק עד השעה  - 09.30תכנון בשעה 10.00
 .01ערב חג שבועות  -יום שלישי ,ה' בסיוון תשע"א : 7.6.11
א.מחלקותתפעול,ציודמכני,בתימלאכה:
 משמרתא':06:30-12:00
משמרתב':12:00-17:30


ב.מחלקתמינהל(תורנים):
משמרתא':07:30-13:00

ג.מחלקתתפזורתונוזלים:
משמרתא':05:30-11:00
משמרתב':11:00-16:30
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שיווק ,מכירות וקשרי לקוחות
 מוצאי חג ו' בסיוון תשע"א 08.06.2011יוםרביעימשמרתג'רגילה:.22:30-05:30


ה זמנות צוותים יתקבלו רק עד השעה  - 09.30תכנון בשעה 10.00




לנוחותכם מצורפים מס' טלפונים למחלקות השונות שיפעלו בחגים:
08-8517846
מרכז תמיכה ללקוחות (מת"ל(
08-8517172
איתורים
חישובים חולית יבוא 08-8517119/352 /548/ 494
08-8517575/847
חישובים חולית יצוא
חישובים חולית סוורות 08-8517541/ 555 / 549
08-8517221/2
מדור התכנון
וכמו תמיד ניתן להיעזר במידע המפורסם באתר האינטרנט בכתובת:
WWW.ASHDODPORT.CO.IL
אנו מאחלים לך ולבני ביתך חג שמח.

בכבוד רב,
חטיבתלקוחות
חברת נמל אשדוד בע"מ

ת.ד , 9001 .אשדוד  , 77191טל' 08-8517770 :פקסelibr@ashdodport.co.il 08-8517772 :

