
 

 

28.01.2020 
 :   משרות פתוחות תרמוקיר תעשיות 

 
 מלגזן   יתדרוש מחסנאי/.1
 

 תפקיד: תיאור ה
 העמסה ופריקה של משאיות 

 אחסון חומרים במחסני החברה, שינוע חומרים בשטח תפעולי, הכנת משלוחים , ביצוע משימות במחסן
 נדרשת שליטה בעברית. –עבודה עם מסופון 

 . משמרת בוקר עם נכונות לשעות נוספותהעבודה הינה ב
 . עבודות מחסן 30עבודת מלגזה  %   70%המשרה הינה 

 
 תפקיד: דרישות ה 

 . יתרון משמעותי –רישיון מלגזה 
 יתרון  –ידע בהפעלת מלגזת הגש יתרון  

 רצינות, אחריות, יכולת עבודה בצוות.
 שכר הולם, תנאי חברה מעולים. 

 
 revitalm@termokir.co.ilלשליחת קורות חיים : 

 
 

 ייצור   ת/דרוש עובד.2
 

 תיאור התפקיד : 
 .ותפעול תקין בהפעלת קו הייצור על פס מכונה שקי אבקות, מעק

 ביצוע עבודות סדר וניקיון בשטח המפעל .  
 . ימי ו` או מוצ"ש במידת הצורך לילה / בוקר, במשמרות, ימי עבודה בשבוע 5
 

 דרישת תפקיד :  
 יתרון  -ניסיון  מקצועי בתעשייה 

 נכונות לעבודה במשרות ושעות נוספות  
 רצינות, אחריות, יכולת עבודה בצוות.

 שכר הולם, תנאי חברה מעולים. 
 

 revitalm@termokir.co.ilלשליחת קורות חיים : 
 
 
 דרוש חשמלאי מוסמך מנוסה  . 3
 

 התפקיד :  תיאור 
 אחריות על תקינות החשמל והבקרה במפעל. 

 קליטה וטיפול  בציוד חדש בהיבט החשמלי, חיבור הציוד לבקרים רלוונטיים.  
 ביצוע אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת בתחום החשמל. 

 אחריות על ביצוע העבודה על פי כללי הבטיחות וחוק החשמל. 
 

 דרישות התפקיד:  

mailto:revitalm@termokir.co.il
mailto:revitalm@termokir.co.il


 

 

 חובה –חשמלאי מוסמך 
 חובה  –חשמלאי רישיון 

 מתוכנתים   בקרים קורס בוגר
 שנים לפחות   5ניסיון מקצועי בתעשייה של  

 ראש גדול, רצינות, אחריות, יכולת עבודה בצוות. 
 שכר הולם, תנאי חברה מעולים. 

 
 revitalm@termokir.co.ilלשליחת קורות חיים : 

 
 
  שירות לקוחות ו הזמנות   רפרנט/ית  יםדרוש . 4
 

    תיאור התפקיד :
 מתן שירות ללקוחות החברה.  

 הקלדת הזמנות לקוח.פתיחה ו
 ה.אספקללקוחת בנושא הזמנות ותיאום  מענה טלפוני

 מתן מענה טלפוני לכל עובדי החברה לפי הצורך  
 . טיפול בלקוח פרונטלי

 הכנת דוחות. 
 

 דרישות התפקיד : 
 חובה  -Office, Outlookמלאה ב שליטה 

 יתרון –לקוחות  ניסיון בתחום שירות 
 יתרון  – יכולות מכירה 

 יתרון  –שליטה בתוכנת הפריוריטי 
 .תקשורת בינאישית טובה,  ראש גדול, ראייה מערכתיתשירותיות, סבלנות,  

 שכר הולם, תנאי חברה מעולים.   
 

 revitalm@termokir.co.ilלשליחת קורות חיים : 
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