
 

 
 

 

 באזור התעשייה המערבי אריאל  ,לוגיסטיקה מובילה בתחומה " דנלוג" לחברת 

 למגוון רחב של משרות: 

 100מלגזנים מספר משרה 
 עדיפות יתרון משמעותי למועמדים בעלי ניסיון על מלגזת היגש, עבודה על מלגזת היגש. 

 יכולת לעבודה פיזית , לגובה ,עבודה   לביצוע העמסה, פריקה ושינע מטענים שונים 
 העבודה במשמרות 

 07:00-15:00בוקר 
 15:00-23:00צהרים 

 חובה ניידות. ,  23:00-07:00ערב 
 

 101מלקטים מספר משרה 
 מלקטת.   –העבודה מתבצעת על כלי שנקרא  .הכנת הזמנות ללקוחות, ליקוט המוצרים מהמחסן

 אחריות ודייקנות.    פיזית,לעבודה דרישות התפקיד : נדרשת נכונות ויכולת 
 , על מנת שהעובד יוכל לנהוג על המלקטת  רישיון נהיגהחובה לתפקיד זה 

 קרוא וכתוב בעברית הינה חובה ידיעת  
 

 102בקרים מספר משרה 
בקרה על הסחורה שיוצאת מהמפעל וחוזרת אליו. בין היתר באמצעות השוואת תעודת המשלוח להזמנה, בקרה על  

הלקוחות מחזירים את המוצרים   – המוצרים אל המפעל )במקרים של סחורה פגומה או אם פג תוקף המוצרים החזרות 
 .למפעל ושם הם מושמדים(, בקרה על מלאי המוצרים במחסן והזמנת מוצרים נוספים, ועוד

 .כמלקט או בתפקיד אחר  ניסיון כלשהו בעבודה במחסן,דרישות התפקיד: 
 . יגה, יכולת לעבודה פיזיתאחריות ודיוק , רישיון נה

 
 103ראש צוות מחסן משרה 

 . תיאור התפקיד: אחראי על צוות של מס' עובדים ,דואג לליווי העובדים, להכשרתם, הדרכתם והנעתם לעמידה ביעדים 
   מדובר בתפקיד ניהולי ולכן נדרש ניסיון ויכולת ניהול עובדים.דרישות התפקיד: 

 העבודה במשמרות 
 חובה ניידות ,  23:00-15:00ערב   15:00-07:00בוקר 

 

 104אחראי/ת תיק לקוח מספר משרה 
 בכל הקשור למלאי, סטטוס הזמנות, הספקות , בעיות, ריכוז שאלות ובעיות מלאי, זיכויים , החזרות. 

 דרישות התפקיד: 
 ועצמאות. תודעת שירות גבוה, יחסי אנוש טובים , אסרטיביות, אקסל ברמה טובה, יוזמה 

 ה. -משרה מלאה. א
 פונקציה שמקשרת ומרכזת את המידע ללקוח החיצוני. יושבת בתוך המרכז הלוגיסטי 

 
 למשרת בוקר בלבד ישנו מערך הסעות מ: 

 אריאל 
 ראש העין 

 פתח תקווה 
 רמלה 
 ארוחת צהרים / ערב }תלו במשמרת העובד{ ניתנת לכל עובד  •
 משמעותיות. חנות עובדים עם מגוון מוצרים בהנחות   •

 הטבות ופרמיות  •

 Inbal@danshar.co.ilלענבל להב, רכזת משאבי אנוש  חקורות חיים לשלו

 

 

mailto:Inbal@danshar.co.il


 

 
 

 

 רת "שח"מ מקורות" ביצוע בישראל, בחולון  לחב

 למגוון רחב של משרות: 

 CNCחרטי 
 CNCכרסם 

 רתך 
 מלגזה עובד ייצור כללי בעל רישיון  

 הנדסאי מכונות/ הנדסאי תעשיה וניהול לתפקיד של עוזר/ת למנהל מדור שיפוץ משאבות  
 

 שרה מלאה העבודה במ 
 + שעות נוספות   7:00-15:45שעות העבודה: 

 ems@mekorot.co.il-jobsלמייל  חקורות חיים לשלו

 
 למשרות נוספות ניתן להכנס פייסבוק של החברה 

EMS Mekorot Projects Israel  –  שח"מ מקורות ביצוע בישראל 
 

 

 במרכז הארץ – וישיי טכנולוגיות מתקדמות  - VPGחברת  רת לחב

טכנולוגיות מתקדמות הינה חברה תעשייתית גלובאלית, המייצרת רכיבים אלקטרוניים המותאמים   וישיי - VPGחברת 
 למגוון אפליקציות כגון: מכשור רפואי, תקשורת, תעופה וחלל ועוד. 

  2020 עובדים באתרי הייצור שלנו בישראל ועתידים לפתוח אתר חדש במודיעין בסוף שנת    800 - אנו מעסיקים מעל ל
 ולהמשיך את מגמת הצמיחה. 

 
 כיום אנחנו מגייסים עשרות תפקידים ברצפת הייצור: עובדי/ות ייצור, טכנאי/ות אחזקת ציוד, הנדסת תהליך ועוד. 

 
 Advanced Sensorsחטיבת    -טכנאי/ת אחזקת ציוד 

 תחזוקה טכנית של מכונות באולמות הייצור, אחזקת שבר ואחזקה מונעת  תיאור התפקיד: 
 נכונות לעבודה במשמרות  , אנגלית טכנית, שנות נסיון באחזקת מכונות 5, כנאי/הנדסאי אלקטרוניקה/ מכונות ט דרישות:

 מעבר למודיעין  2020מפעל חולון. בסוף מיקום העבודה: 
 

 Advanced Sensorsחטיבת   - עובדי ייצור
 ויזואליות בדיקות , הפעלת מכונות ייצור מתקדמות בסביבה ממוחשבת  תיאור התפקיד: 

,  יכולת לעבוד בסביבה ממוחשבת,  אנגלית טכנית ,  יתרון משמעותי   -ניסיון כעובד/ת ייצור במפעל  דרישות התפקיד:  
   עבודת משמרות 

 מעבר למודיעין  2020מפעל חולון. בסוף מיקום העבודה: 
 מאשקלון ועד נתניה  -החברה מספקת הסעות בפריסה נרחבת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 Advanced Sensorsחטיבת    - מהנדס/ת תהליך
,  ביצוע שינויים ושיפורים,  אפיון והכנסת תהליכים חדשים ,  פיקוח ושמירה על יציבות התהליכים הקיימים תיאור התפקיד: 

 פתרון בעיות. 
  -מחצהנסיון בתעשיית המוליכים ל, חובה-שנתיים ניסיון בהנדסת תהליך , תואר ראשון בהנדסת חומרים/כימיה  דרישות:

 חובה.  -אנגלית ברמה גבוהה , יתרון משמעותי
 מעבר למודיעין  2020מפעל חולון. בסוף : מיקום העבודה

 
 מטה החברה  - מנהל/ת חשבונות

קליטת חשבוניות, בקרה ותשלום, עבודה מול מחלקת הרכש ומחלקות שונות בחברה ומול ספקים   תיאור התפקיד: 
הכנת , ביצוע הפרשות והתאמות כחלק מתהליך סגירת דוחות כספיים חודשית,  לרשויות דיווחים מקוונים , בארץ ובחו"ל 

  דוחות וניתוחים
,  יתרון   -ניסיון מחברה גלובאלית , שנות ניסיון בחברה תעשייתית 3לפחות , מנהל/ת חשבונות סוג   דרישות התפקיד:

 והה. אנגלית ברמה גב, חובה -ERPהכרות עם מערכות  ,  שליטה באקסל ברמה גבוה 
 מעבר למודיעין  2020מפעל חולון. בסתיו מיקום העבודה: 

 
 

 Foilחטיבת נגדי  - עובדי ייצור
 

 עבודה עם מיקרוסקופ,  בדיקות רכיבים , הרכבות עדינות לחולון במפעל  ל  תיאור התפקיד :
   נכונות לעבודת משמרות, יתרון משמעותי   -ניסיון כעובד/ת ייצור במפעל  דרישות התפקיד:  

 מאשקלון ועד נתניה  -החברה מספקת הסעות בפריסה נרחבת 
 
 

 jobs.ho@vpgsensors.comמייל לשליחת קורות חיים: 
 
 

 לכל הארץ  – קבוצת אלקטרה בע"מ ל

  - חברה בינלאומית מובילה בתחומה שנותנת פתרון מלא לכל שלב ושלב במחזור החיים של פרוייקטי בנייה ותשתיות 

  יזמות, הקמה ותפעול המבנים.

עובדים ולכן יש לנו מגוון גדול של משרות להציע   11,000חברות בנות ומעל  30-הקבוצה היא קבוצה גדולה של למעלה מ

  לכם.

 ות בתחומים הבאים: הגשת מועמדות למשר 

 

 http://tinyurl.com/y96vmeug - הרכבה/ מתקני טיהור שפכים / אחזקת מבנה  -  משרות לבעלי/ות רקע טכני 

 p://tinyurl.com/y856lrn6htt -  מבנים / תעשייה / מיזוג אויר / מעליות  - משרות חשמל 

 http://tinyurl.com/y89y3agh - שירות לקוחות / הנהלת חשבונות / אדמיניסטרציה   -  משרות מטה ואדמיניסטרציה

 http://tinyurl.com/yctk3dwj -  משרות בתחום צמ"ה )ציוד מכאני הנדסי( 

 http://tinyurl.com/yd9uaux4 –  הנדסה וניהול פרויקטים: מכונות / חשמל / מז"א / צנרת / בינוי ותשתיות / תעו"נ 

 http://tinyurl.com/yb4mnoa2  -  משרות ממונה/ת בטיחות 

 

http://tinyurl.com/y96vmeug
http://tinyurl.com/y856lrn6
http://tinyurl.com/y89y3agh
http://tinyurl.com/yctk3dwj
http://tinyurl.com/yd9uaux4
http://tinyurl.com/yb4mnoa2


 

 
 

 

 

 יבנה, ירושלים ומרכז –  לחברת אשטרום 

 דרושים למגוון תפקידים גדול 

 תפקיד 

 2595   מנהל בקרת איכות  1

 טכנולוג בטון  2

 מפעיל מכונה לקידוחים  3

 מנהל עבודה   4

 מנהל עבודה   5

 מנהל פרויקט לעץ החיים  6

 מנהל עבודה   7

 מנהל עבודה גמר למשרדים  8

 מנהל עבודה   9

 מהנדס ביצוע  10

 עוזר בטיחות  11

 אחראי/ת שינויי דייריים  12

 מנהל/ת חשבונות  13

 מנהל עבודה גמרים  14

 מתאמת שינויי דיירים  15

 עוזר בטיחות  16

 עוזר לוגיסטי  17

 מנהל עבודה   18

 

 מועמדות ישירה ניתן להיכנס לאתר שלנו:לפרטים נוספים והגשת 

http://www.ashtrom.co.il/Ashtrom/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=101010&FID=1045 

 

 חיפה והקריות   – פרמט לחברת  

 משחיזים, רתכים, מפעילי תנורים  – דרש ינתן במקום העבודה ככל שתיהכשרה ת – משרות טכניות ל

 Zecharia@fermet.co.il : מייל לשליחת קורות חיים

 

 

 

 

 

http://www.ashtrom.co.il/Ashtrom/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=101010&FID=1045
mailto:Zecharia@fermet.co.il


 

 
 

 

 לחברת סנמינה במעלות 

מדינות ומתמחים   22-ים על פני כס הפרו סניפים ברחבי העולם,  75-ישראל הינה חלק מתאגיד בינלאומי המונה כ נמינהס
 , מערכות רפואיות ,דפוס תעשייתי ועוד.. IT מחשוב, בקרה, פתרונות  בייצור במגוון תחומים כגון: אנרגיה סולרית, 

 .ומכלולים לשוק הרפואי , התעשייתי והסמי קונדקטור הרכבה ואינטגרציה של מכונות  ייצור, סנמינה מתמחה בפיתוח, 

 מגוון משרות: 

 אינטגרטור/ית להרכבות מכאניות: 

איתור ופתרון תקלות שונות, , בדיקות תוכנה והרצות, אינטגרציה של מכונות הכוללת בדיקות חשמליות  תיאור התפקיד:
 תפקיד הדורש עבודה יסודית ואחראיות גדולה.

 -תעודת הנדסאי/ת אלקטרוניקה , הכרחי –ניסיון קודם בהרכבות מכאניות ואינטגרציה של לפחות שנה  התפקיד:דרישות 
 יכולת עבודה בשעות נוספות וימי ו’ לפי הצורך, 07:30-16:45,16:00ה’ בשעות -העבודה היא בין הימים א’, יתרון משמעותי

 
 

 ebugDאיש/ת תיקונים לכרטיסים אלקטרוניים: 

תיקון מכשור תקול שמגיע   ’זיהוי בעיות ומתן פתרון לבעיות אלקטרוניקה בשטח תוך בידוד מקור הבעיה תיאור התפקיד: 
 07:30-16:45/16:00ה’ בשעות -המשרה הינה משרה מלאה בין הימים א’, מהלקוח, בדיקות סופיות ותיקונים ברמת

של כרטיסים עד   Debuggingניסיון של מינימום שנה ב, הכרחי – טכנאי/ת / הנדסאי/ת אלקטרוניקה  דרישות התפקיד:
ניסיון קודם מחברה  , הכרחי –אנגלית )כולל קריאה וכתיבה( , הכרחי  –ידע וניסיון בקריאת שרטוטים ,  הכרחי  – רמת רכיב 

 יתרון  – ולת הנעה והובלה בצוות יכ, יתרון  –בתחום מכשור רפואי 
 

 מפעיל/ת מכונת ניקוב 

 קריאת שרטוטים טכניים בתחום הזיווד , AMADA, TRUMPFאחריות על הפעלת מכונות ניקוב של  תיאור התפקיד: 
 ה’, כולל שעות נוספות  -העבודה הינה במשרה מלאה, בימים א’

ידע קודם בקריאת  ,  הכרחי  – AMADA , TRUMPFשנים לפחות בהפעלת המכונה מסוגי  3ניסיון של   דרישות התפקיד:
 הכרחי -בוקר וצהריים(   - משמרות 2יכולת עבודה במשמרות ), הכרחי –שרטוטים טכניים 

 

 SMTמפעיל מכונת 

עבודה במשמרות, מערך הסעות ממגוון  SMT קווי    3 לעבודה על מכונות ב SMTמפעיל/ת מכונת  תיאור התפקיד: 
 קריות, עכו, כרמיאל, נהריה, מעלות ויישובי הסביבה  איזורים כגון: 

 יתרון  - ניסיון בהפעלת מכונת סימנס  ’הכרחי - SMTשנות ניסיון בהפעלת מכונות -1 2דרישות התפקיד:
 הכרחי  -נכונות לעבודה במשמרות ושעות נוספות 

 

 במפעל המתכת: מבקר/ת איכות למחלקת הצבע 
בחינה וביקורת חלקי זיווד בתחום המתכת בטכנולוגיות  , קריאת שרטוטי זיווד בתעשיית המתכת תיאור התפקיד: 

 בדיקת חלקים לאחר מיסוך וצבע, )חיתוך, כיפוף, ריתוך וכו’( 
  –ידע והבנה בקריאת שרטוטי זיווד , הכרחי –שנתיים ניסיון בתחום הצבע: צביעה רטובה ויבשה   דרישות התפקיד:

 בוקר + צהריים   -משמרות   2נכונות לעבודה ב , יתרון   -ידע וניסיון בתחום הזיווד והריתוך ,  הכרחי
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 מחווט עם ניסיון בהלחמות: 
המשרה הינה באתר  , קריאת שרטוטים טכניים, לחיצות סופיותל,  חיווט והלחמות של קופסאות חשמ   תיאור התפקיד: 

 החברה בעיר מעלות 
,  הכרחי – IPC 620תעודת הסמכה של , הכרחי –ניסיון קודם בחיווט והלחמות של קופסאות חשמל  דרישות התפקיד:

 הכרחי  - ניסיון קודם בלחיצות סופיות 
 

 איש/ת תיעוד הנדסי 
אחריות על ניהול  ,  הקמה, תחזוקה ואמינות של מוצרים, עצי המוצר ושינויים במערכות אחריות על   תיאור התפקיד: 

אחריות לכתיבה ותחזוקה של  ,  אחריות לתקינות המידע ההנדסי )תיקי מוצר ושרטוטים(, המידע של כלל מוצרי הארגון
 הוראות העבודה עבור מחלקות הייצור. 

ידע וניסיון בעבודה במח’ תיעוד  ,  עדיפות  – המכונות /אלקטרוניקה /חשמל /תעו"נ טכנאי /ת /הנדסאי /ת בתחום  דרישות:
ידע בתהליכים וביצוע שינויים  , הכרחי. -שליטה טובה באנגלית, כולל קריאה וכתיב  ,  הכרחי  –שנים לפחות   2הנדסי של 

  -חובה, ידע ב -סיסי בשרטוטים  ידע ב , עדיפות  – Oracle, Agile, Oleניסיון בעבודה במערכות  , הכרחי  – ECOהנדסיים 
Solidworks -   .יתרון 

 

 אחראי/ת איכות עם ניסיון ממפעלי מתכת 
הדרכות, טיפול באי חומר לא מתאים,   - ניהול איכות וניהול צוות איכות )מבקרי איכות, מהנדסי איכות(  תיאור התפקיד: 

בנושאי איכות, ביצוע מבדקים פנימיים, כתיבת נהלים  תקשורת מול הלקוח , פעילות מתקנת ומונעת, ניתוח נתוני איכות 
 ועוד. 

שנות ניסיון באיכות בתחום המתכת תהליכי זיווד, עב"ש    2מהנדס/ת תעשייה וניהול/מכונות/איכות עם לפחות  דרישות:
איכות,  ניסיון בניהול איכות וניהול צוות איכות )מבקרי , הכרחי ידע לפחות בתחום אחד והכרות עם השאר - ו/או צבע 

 כתיבת נהלים, הדרכות, טיפול באי חומר לא מתאים, פעילות מתקנת ומונעת, ניתוח נתוני איכות.  -מהנדסי איכות(  
   .07:30-16:45,16:00ה’ בשעות -העבודה היא בין הימים א’,  הכרחי  – יכולת התנסחות בכתב ובע"פ באנגלית ועברית 

 

 מעלות, כרמיאל, עכו, נהריה, קריות ועוד.קיים מערך הסעות מסודר מאזור הצפון: 
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 טירת הכרמל  – לחברת שורש 

עובדים, מרביתם תושבי טירת    200 - בקיבוץ החותרים כיום החברה מעסיקה יותר מ 1989שורש נוסדה בשנת 
מאז הוקמה חברת שורש היא נודעת באיכות מוצריה בתחום הטיול והתרמילאות בארץ ובעולם ועוסקת בפיתוח,   כרמל. 

המהווים סימן היכר של ישראלים המטיילים  שנה. סנדלי השטח והטיולים   20ייצור שיווק מוצרים ייחודיים כבר מעל 
בעולם, מערכות המים המקצועיות מובילים את שוק מערכות השתייה עם מכירות של למעלה ממיליון יחידות בשנה,  

 .מערכות צבאיות לחיילים ומטיילים וציוד נלווה, כולם מהווים סטנדרט לאיכות, עיצוב ויעילות

מדינות ברחבי העולם גם למותגי מחנאות מובילים, וכן הינה ספק מורשה  45ובמעל החברה משווקת את מוצריה בארץ  
 .של צה"ל וצבאות מובחרים בעולם )כגון: חיל הנחתים של ארה"ב, צבא שוודיה, צבא צרפת וכו'( 

 תפקיד ניהולי  –פעל הסנדלים ממנהל ייצור ל

 מחסנאים  

 עובדי ייצור 

 תופרות 
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 לחברת תרמוקיר בחורשים )ליד כפר סבא( 

בקיבוץ חורשים ונמצאת בבעלותו. החברה מפתחת ומייצרת מוצרי    1983-( בע”מ הוקמה ב 1980תעשיות ) רמוקיר ת
תרמוקיר מעסיקה  איכות לבנייה בטכנולוגיה מתקדמת, בהם מוצרי טיח, בידוד תרמי, דבקים, חומרי איטום ואקוסטיקה.

 .עובדים 70-כ
 

 מחסנאי/ית מלגזן  
 משאיות, אחסון חומרים במחסני החברה, שינוע חומרים בשטח תפעולי, הכנת משלוחים ,העמסה ופריקה של תיאור תפקיד : 

 העבודה הינה במשמרת בוקר עם נכונות לשעות נוספות. , נדרשת שליטה בעברית –עבודה עם מסופון , ביצוע משימות במחסן
 עבודות מחסן.  30%עבודת מלגזה ,   70%המשרה הינה 

שכר , רצינות, אחריות, יכולת עבודה בצוות, יתרון –ידע בהפעלת מלגזה , יתרון משמעותי -רישיון מלגזה : דרישות התפקיד
 הולם, תנאי חברה מעולים.

 
 עובד/ת ייצור  

ביצוע עבודות סדר וניקיון , הפעלת קו הייצור על פס מכונה שקי אבקות, מעקב אחר המכונה ותפעול תקין תיאור התפקיד :
 .  ימי עבודה בשבוע, במשמרות לילה/ בוקר 5במשמרות העבודה , בשטח המפעל

רצינות , אחריות, יכולה עבודה , נכונות לעבודה במשמרות ושעות נוספות, יתרון –מקצועי בתעשייה   ניסיון דרישת תפקיד : 
 שכר הולם, תנאי חברה מעולים., בצוות

  
 דרוש חשמלאי מוסמך מנוסה  

בציוד חדש בהיבט החשמלי, חיבור הציוד    קליטה וטיפול, תקינות החשמל והבקרה במפעל אחריות על תיאור התפקיד : 
אחריות על ביצוע העבודה על פי כללי הבטיחות  , ביצוע אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת בתחום החשמל, לבקרים רלוונטיים

 וחוק החשמל. 
ניסיון מקצועי בתעשייה , מתוכנתים  בקרים  קורס  בוגר, חובה  –רישיון חשמלאי , חובה –חשמלאי מוסמך דרישות התפקיד: 

 שכר הולם, תנאי חברה מעולים. , ראש גדול, רצינות, אחריות, יכולת עבודה בצוות, שנים לפחות 5של 
 

 דרושים רפרנט/ית הזמנות ושירות לקוחות  
וני ללקוחת בנושא הזמנות , מענה טלפ, הקלדת הזמנות לקוח, מתן שירות ללקוחות פנים וחוץ של החברה  תיאור התפקיד :
 טיפול בלקוח פרונטלי., הכנת דוחות, ותיאום אספקה

שליטה בתוכנת הפריוריטי , יתרון –ניסיון בתחום שירות לקוחות , חובה -Office, Outlookשליטה מלאה ב דרישות התפקיד : 
 מערכתית, תקשורת בינאישית טובה, שירותיות, סבלנות, ראש גדול, ראייה , יתרון –יכולת מכירה , יתרון –

 שכר הולם, תנאי חברה מעולים.
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 ראש העין  –לחברת אופק עיבוד שבבי 
 

 חברה המתמחה בייצור חלקים לתעשיות התעופה, ביטחון ורפואה . 

 דרושים : 

 , חובה ניסיון קודם בתחום העיבוד השבבי. CNCתכנת  .1
 עדיפות לניסיון בתחום .  – מבקר איכות  .2
 עדיפות לניסיון בנושא.  – רכש  .3
 מפעילי מכונות משמרת לילה , עדיפות לניסיון בתחום .  .4
 נהג   .5
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 בכפר סבא ובלהבים    - לחברת סודהסטרים 
 

 דרושים לעשרות משרות 

 

 לחצו כאן  -לקישור ישירות לאתר המשרות 
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