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 :  מ.ש אלומיניוםמשרות פתוחות 
 
 

 + מנוף טון  15משאית  ת /נהג .1

 תיאור המשרה 
רישיון מנוף לעבודה בחברה המתמחה בניהול   ת/טון בעל  15משאית  ת /למפעל במישור אדומים דרוש/ה נהג

 פרויקטים בתחום האלומיניום. 
 

 העבודה כוללת: 
 

העמסת סחורה למשאית מהמפעל ופריקת הסחורה באמצעות המנוף שעל גבי המשאית באתרי הבנייה הפזורים  
 שעות נהיגה רבות. ו  ברחבי הארץ.

 
 תפקיד   דרישות

 חובה!  -טון+ רישיון מנוף  15רישיון על משאית  •

 חובה!  -וחוקי התעבורה בטיחות הלקיחת אחריות ועבודה לפי נהלי  •

 יתרון משמעותי.   -ניסיון קודם כנהג משאית+ מנוף •

 לת ניהול זמן וקפדנות. אמינות, יחסי אנוש, יכו  •
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 מנהל/ת חשבונות  .2

 
 :   אישיים מאפיינים 

 
 למידה עצמית, יכולת ארגון, יסודיות וחריצות.   ראש גדול, יכולת

 
 :  הגדרת תפקיד 

 

 הקלדת חשבוניות ספקים.  •

 התאמות בנקים/ ספקים/ לקוחות.  •

 פקודות יומן.  •

 תשלומים לספקים.  •

 עבודה אדמיניסטרטיבית שוטפת.  •

 דרישות: 
 

 חובה.  -2תעודת הנהלת חשבונות סוג   •

 חובה.  -שנים  1-2ניסיון של  •

 חובה.  -שליטה בתוכנות אופיס  •

 יתרון.   -AXידע בתוכנת  •

 
 . מנהלת חשבונות בכירה  :כפיפות  
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 מהנדס/ת מכונות .3

 
 

 מאפיינים אישיים : 
 

 יחסי אנוש טובים, יכולת תפקוד תחת לחץ, דייקנות ואחריות. יכולות למידה גבוהות,  מוסר עבודה גבוה, יושר, 
 

 הגדרת תפקיד  : 
 

 . ההנדסיבכל נושאי התיעוד , מתן שרות למנהלי פרויקטים  תפ"י  ,מתן תמיכה למחלקות יצור הכנת תיעוד הנדסי , 
 

 תחומי אחריות  : 
 

 . לדרישות המפרטים ודרישות התקנים הכנת שרטוטים לאישור המזמין , בהתאם  •

 בניית תיק מוצר/ ניהול תיעוד הנדסי.  •

 . הרכבה  /עבודה ליצור   הוראות /הכנת שרטוטי  •

 הכנת דרישות מפורטות לרכש .  •

 . הרכבה, מתן פתרונות הנדסיים בזמן אמת  / ליווי המוצר בתהליך היצור •

 דרישות: 
 

 חובה.  - מהנדס/ת מכונות
 יתרון משמעותי.  - תואר שני בהנדסת נכונות

 . חובה - AutoCADב ניסיון 
 כנית. טאנגלית 

 . יתרון -   Microsoft AX (ERP)ניסיון בתוכנת  
 משמעותי. יתרון   -היכרות עם ענף האלומיניום 

 
 מנהל הנדסה . ל   :כפיפות  
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 פרויקט   ת/מנהל  .4

 
 :   אישיים מאפיינים 

 
יכולת תפקוד תחת  , יכולת סדר וארגון רותית, יחסי אנוש ברמה גבוהה  אסרטיביות  ראיה מערכתית שי  אוריינטציה

 .ה, יכולת הנעת עובדים גבוה, אחריותלחץ, דקדקנות ודייקנות 
 

 :  הגדרת תפקיד 
 

 תוך שמירה על נהלי בטיחות ואיכות של החברה .  פרויקטים על מעקב  ביצוע ו ת /אחראי •

 .  אינטרסים העסקיים של החברה התוך שמירה על באתר לקוחות  הביצוע דרישות  •
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 : תחומי אחריות 

 קיום קשר שוטף ואמין עם נציגי הלקוח תוך שמירה על שביעות הרצון של הלקוח .  •

 מלקוח עד למסירה ללקוח. אחריות על קידום ושליטה על הפרויקט משלב קבלת הזמנה  •

 בחברה .   לגורמים הרלוונטיים,לו"ז , שינויים , עדיפויות וכו'  דרישות הלקוח שותף של  שרשור   •

 , איכות ( . רכת צוות התקנה ) הוראות התקנה  הד •

 ביצוע ביקורת איכות של התקנות , אישור ותיעוד של הביצוע התקנה.   •

 . , יזום פעולות להקטנת עלות ההתקנה תוך עמידה בפרטי החוזה  ניהול תקציב ההתקנות •

 תכנון לו"ז התקנות מול קבלן הראשי בכפוף למפרט ההסכם .  •

   . ודווח על ביצוע עבודה של הקבלן קבלן הרכבות ואישור הפעלת   •

 תאום עבודה בין קבלנים נוספים באתר , בהתאם לשלבי בניה .  •

 אחראיות על בטיחות בעבודה באתר :  •

 בדיקת אישורי עבודה בגובה .  -

 גיל של הפועלים.  -

 עבודה שותפת עם אחראי בטיחות של החברה .  -

 אחריות על תיעוד הדרכות.  -

 אחריות על ציוד החברה באתר הלקוח.  •

 .  ניהול ישיבת סטאטוס הפרויקט בשטח החברה  •

 תקציב של הפרויקט .  אחריות על ביצוע עבודה תוך שמירה על  •

 . נת מוצרים באתר הלקוח )מיקום האחסון, הפעלת מנופים וכו'(טי עבור התקתכנון לוגיס •

 תזמון אספקות החומר לאתרי הלקוח )מול תפ"י(.  •

 הזרמת נתוני הביצוע באתרי הלקוח למערכת מידע.  •

 דרישות: 

 חובה.  –  מכונות/בניין ת /הנדסאי ת או מהנדס/ •

 חובה .   – בתחום האלומיניום  בניהול פרויקטים באתרי בניה ניסיון  •

 . חובה -קבלני משנה  ניסיון בניהול  •

 חובה .  –  OFFICEכנות  וידע בת  •

 . חובה  – ושרטוטי בניין   קריאת שרטוטים מכאניים •

 יתרון .  -   Microsoft AX (ERP)ניסיון בתוכנת   •

 אזור מנהל    :  כפיפות
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