לחברת תדביק גליל
מתאם/ת מכירות למחלקת השוק המקומי
•

קשר ישיר ושוטף עם לקוחות החברה ,הגשת הצעות מחיר ,קבלת הזמנות,
מתן מענה באמצעות המייל והטלפון בזמינות גבוהה.
קידום וטיפול בהזמנות לקוח מול ממשקים פנימיים במפעל.
הכנת חומר פרסומי למשלוח ללקוחות ,קטלוגים ,דוגמאות וכדומה.

•
•
•
•
•

תואר אקדמי  -חובה! עדיפות לבעלי תואר במנהל עסקים/כלכלה
ניסיון בתעשייה -יתרון!
ניסיון של כ 3-שנים לפחות בשירות לקוחות ובניהול פעילות מול לקוחות
שליטה טובה בoffice-
תקשורת בין אישית ברמה גבוהה ,שירותית ,חריצות ,אסרטיביות ,סדר ויכולת
ארגון ,יכולת עמידה בלחץ.

•
•

אתר החברה ממוקדם בפארק תעשיות משגב
הגשת מועמדות למשרהrachelic@tadbik.com :

לחברת תדביק גליל
מוביל/ה מצוינות תפעולית
•

הובלת תהליכי שיפור מתמיד בתפעול באמצעות תורת הLean-

•
•
•
•
•
•

ניסיון של כ 3-שנים בישום  leanבמפעלים תעשייתיים -חובה!
מהנדס תעשיה וניהול -חובה!
היכרות מלאה עם כלי lean
היכרות מלאה עם כלי  ,S5, SMED, 3A, RCA( leanהובלת אירועי  KAIZENועוד)
ידע ברמה מצוינת ב Officeבדגש על  ExcelוPowerPoint-
יכולת אנליטית גבוהה בקריאת נתונים  -זיקוק המידע מתוך מאגר נתונים
והנגשתו באופן אפקטיבי וויזואלי.
הכנת לוחות בקרה ודו"חות חודשיים /שבועיים.
הכנת והצגת מצגות באופן מרשים ,ברור ואפקטיבי .יכולת עמידה מול קהל
תקשורת בין אישית גבוהה
יכולת רתימת אנשים למשימות
מצוינות ואמינות אישית גבוהה  -ללא פשרות
יכולת ניהול וקידום משימות/תהליכים באופן עצמאי

•
•
•
•
•
•

אתר החברה ממוקדם בפארק תעשיות משגב
הגשת מועמדות למשרהrachelic@tadbik.com :

לחברת תדביק גליל
חשמלאי/ת מוסמכ/ת
•
•
•

מתן מענה מקצועי ומהיר לתקלות חשמל ובקרה
מתן שירות טכני כחלק מצוות האחזקה
עבודה ב 2-משמרות (בוקר ,צהרים) כולל תורנות הקפצות בלילה

•
•
•
•
•
•
•

תעודת חשמלאי מוסמך -חובה!
ידע בבקרים ודרייברים של מנועים (התנעה רכה) -חובה!
ידע בקריאת שרטוטי חשמל
ניסיון קודם כחשמלאי במחלקת אחזקה במפעל תעשייתי
ידע טכני נרחב
אנגלית ברמה טובה (טכנית)
נכונות להשתלבות בעבודה עם משמרות
אתר החברה ממוקדם בפארק תעשיות משגב

הגשת מועמדות למשרהrachelic@tadbik.com :

לחברת תדביק גליל
עובד/ת ייצור ומפעיל/ת מכונה
•

למפעל מוביל בתחומו דרוש/ה עובד/ת ייצור לעבודה במשמרות:
בוקר ,צהריים ,לילה.
למחפשים עבודה מיידית לטווח הארוך
אפשרויות קידום למתאימים
מערך הסעות מסודר ,ארוחות ,סביבת עבודה נעימה ויציבה

•
•
•
•
•
•

אנגלית ברמה גבוהה
ניסיון כעובד ייצור במפעלים יצרניים -יתרון!
נכונות לעבודה במשמרות בשעות מאומצות כולל סופי שבוע
תקשורת בין אישית טובה
יכולת עבודה בצוות
מגורים באיזור משגב והסביבה

•
•
•

אתר החברה ממוקדם בפארק תעשיות משגב
הגשת מועמדות למשרהrachelic@tadbik.com :

