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 מרכז הצעירים  מאגר המשרות של
 

רכזת ל  על מנת להציע מועמדות למשרה המופיעה בקובץ יש לשלוח במייל קורות חיים בציון שם המשרה המבוקשת
 taasuka.arad@bthere.org.ilהתעסוקה במרכז הצעירים: 

 . 08-9956066או בטלפון  דרך המייל לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות
 

 : משרות בערד
 מפורטים באתר העירייה   רייה:י עימכרז

 
 כללי: 

 
 הערות תיאור המשרה  המשרה  המקום

מנהל/ת   מתנ"ס ערד 
 מחלקת תרבות  

 תיאור התפקיד: 
ניהול אומנותי והפקה לילדים   -סדרות קולנוע  ותאטרון

 ומבוגרים 
ריכוז מתנדבים וועדת היגוי לארגון   -טיולים והרצאות

 טיולים והרצאות. 
 - י והפקה של כניהול אומנות  -ינוךסל תרבות במערכת הח

אירועי תרבות משישה תחומי אומנויות וקשר עם בתי   50
 הספר. 

הפקת אירועים, שיווק ופרסום,  -אירועי תרבות לקהילה 
 כתבות ויח"צ. 

 הפעלת חוגים וקבוצות דרמה, אומנות ומחול. 
 דה בתחום תואר ראשון רלוונטי או לימודי תעו  -
 שנים   5ניסיון של לפחות  -
 ולת עבודת צוות בשעות לא שגרתיות כי -
 הכנת תקציב וגיוס משאבים מגורמים שונים  -

 יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: ותעודות קורות חיים 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

המרכז לגיל  
 הרך

קלינאי/ת  
  תקשורת

  6למילוי מקום )
 חודשים( 

 לגיל הרך במתנ"ס דרוש/ה למרכז 
 חודשים(  6ום )קלינאי/ת תקשורת למילוי מק

 שעות שבועיות  12עד   8להיקף משרה של 
 שנתיים ניסיון בעבודה עם ילדים

   יכולת עבודה בצוות רב מקצועי
 * רק פניות מתאימות ייענו * 

 יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: ותעודות קורות חיים 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

המרכז לגיל  
 הרך

פיזיותרפיסט/י 
 ת

 תנ"ס ערד דרוש/ה ת הילד בערד במליחידה להתפתחו
 פיזיותרפיסט/ית 
 ש"ש  8היקף משרה של 

דרישות התפקיד: תואר ראשון בפיזיותרפיה, רישיון משרד 
וניסיון בעבודה עם ילדים. יכולת  הבריאות בתוקף, ידע  

 עבודה בצוות רב מקצועי. יחסי אנוש מצוינים . 
 יינתנו הדרכה וליווי מקצועיים

 : במייל לרכזת תעסוקה קורות חיים יש לשלוח
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

 עובד/ת אחזקה  מתנ"ס  
 מנקה 

 למתנ"ס ערד דרושים:
 עובד/ת אחזקה  •

 משרה מלאה.   -מנקה •
 דרישות: 

 יכולת עבודה בצוות 
 עבודה בשעות לא שיגרתיות 

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

פא/ה  רמ*  מתיא ערד 
 בעיסוק 

קלינאי/ת   מרפא/ה בעיסוק,  למתיא בערד דרושים/ות  
 . תקשורת,  פיזיותרפיה, מטפלים/ות באומנות 
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קלינאי/ת   *
 תקשורת 

 * פיזיותרפיה 
  ות/ * מטפלים
 באומנות 

 תואר ותעודת הוראה.
 .תעודת רישיון מקצוע

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
ltaasuka.arad@bthere.org.i 

- מטפלים פרא מתיא ערד 
 רפואיים 

   -למוסדות חינוך בערד והר חברון
 רפואיים-דרושים מטפלים פרא 

 . עבודה מעניינת ומגוונת כולל הדרכה וקורסים מקצועיים
 גמייש.היקף משרה  

 דרישות: 
 חובה. -רישיון משרד הבריאות 

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
iltaasuka.arad@bthere.org. 

 

מחלקת  
 נוער 

 למחלקת נוער דרוש/ה עו"ס.  עו"ס 
 במייל לרכזת תעסוקה: קורות חיים יש לשלוח 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

תיכון מקיף  
ומכללה  

 אורט ערד 

 משרה חלקית.  ספרן/ית 
תיאור תפקיד: הדרכת קוראים בשימוש במשאבי הספריה; 

 מתן שירותי השאלה 
של פעילויות לעידוד  ויעוץ למורים ותלמידים; הפעלה 

 הקריאה; קטלוג, מיון 
 וארגון מלאי ספרים.

דרישות תפקיד: תעודת ספרן/ית או תואר ראשון ממוסד 
 מוכר להשכלה גבוהה. 

 תינתן עדיפות לבעלי תעודת הוראה. 
 שליטה בישומי מחשב, יחסי אנוש טובים. 

 שפה עברית ברמה גבוהה.
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

תיכון מקיף  
ומכללה  

 אורט ערד 

מורה למדעי  
 המחשב 

 דרוש/ה מורה למדעי המחשב לשנת הלימודים תשפ"ב. 
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

יחידה  
לקידום  

 נוער 

 תשפ"ב. לקידום נוער בערד, לשנת הלימודים ליחידה  מורה לאנגלית 
להכנה לבגרות בכל   ,דרוש מורה תותח/ית לאנגלית 

 הרמות. 
 המשרה הינה חלקית, בערד.  

 תנאים טובים למתאימים 
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

 דרוש/ה פקיד/ת מרפאה! למרכז רפואי בערד  פקיד/ת מרפאה  מרכז רפואי 
 התפקיד כולל: 

 רונטלי למטופלי המרפאה פוני ופמענה טל
 עבודה מול צוות רפואי ומול לקוחות 

 8-17משרה מלאה  
 דרישות:  

 חובה!  -ניסיון אדמיני' ממרפאה/מרכז רפואי 
office  חובה -ותוכנות מחשב 

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

פותחים  
 עתיד 

 נאמן/ה   יד " בערד דרוש/הלחברת "פותחים עת  נאמן/ה 
עם ילדים/בני נוער   עם חזון חינוכי חברתי לעבודה מאתגרת

 ומשפחות 
 התפקיד כולל: 

 לילדי התכנית וקיום קשר קבוע עם משפחתם ליווי אישי 
כתיבת תכנית אישית לכל ילד וסיוע לו ולמשפחתו  

 ביישומה 
סיוע באיתור משאבי קהילה רלבנטיים עבור הילד  

 ומשפחתו 
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 עם גורמים מקצועיים רלבנטיים בקהילה פעולה שיתוף 
כפיפות מקצועית וניהולית למנהל /ת "פותחים עתיד"  

 היישובי/ת 
 יד: דרישות התפק

תעודת בגרות מלאה, רצוי תואר ראשון בתחום רלבנטי  
 )חינוך, עו"ס וכד' ( 

 ניסיון קודם בהדרכת ילדים/בני נוער 
 ניסיון קודם בעבודה עם משפחות והורים 

ות, אמביציה, יוזמה ויצירתיות, יכולות  מנהיג כישורי
 בינאישיות טובות 

 יכולת עבודה בצוות 
 ואחה"צ  בוקר  –יכולת עבודה בשעות גמישות 

 מחויבות לתקופה של שלוש שנים 
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 
 אקדמאים/ות  חותם 

)המעוניינים  
לעשות הסבה  

 ראה(להו

ורוצה לתרום ליצירת אם את/ה מחפש/ת משמעות בעבודה  
שינוי אמיתי בחייהם של ילדים, אם יש בך תשוקה, אם  

 אותך אנחנו מחפשים!  -את/ה בעל/ת חזון ומוטיבציה 
חינוכית הפועלת  -חותם היא תכנית מנהיגות חברתית

לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך. אנחנו מאמינים שלכל 
ממנו  זכות לבחור את עתידו, ללא קשר לרקע ילד בישראל ה

הוא בא. התכנית מכשירה אקדמאים/ות להוראה  
משמעותית ומעוררת השראה בפריפריה בישראל, במטרה 

ליצור קהילה איכותית של אנשי חינוך, מורים מעולים  
 ומנהיגים הפועלים יחד. 

המתקבלים/ות לתוכנית מקבלים הכשרה ייחודית וכן  
חודיות, ליווי ותמיכה לאורך כל  שורה של הטבות יי

 נית, מלגת קיום ותעודת הוראה באישור המל"ג. התוכ
 המשרה מתאימה לאקדמאים/ות ללא תעודת הוראה. 

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 
us-join-https://tfi.org.il/hotam- 

  089956066צעירים בטלפון  לפרטים יש לפנות למרכז ה
 4שלוחה  

 

 לפנימייה טיפולית בערד דרושים/ות מדריכים/ות  מדריכים/ות  בית מזור 
 שעות עבודה: 
 14:30-22:30משמרת ערב 

 22:00-08:00משמרת לילה 
 סופי שבוע )אחת לשבועיים( 

 ישיבות צוות והדרכות ימי שני בבוקר 
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

 לבית מזור דרושה אם בית  אם בית   בית מזור 
 06:30-15:00משרה מלאה: 

 נדרשת גמישות בהתאם לצרכים.
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

 שעות שבועיות.  12לבית מזור דרוש/ה ל  חונך/ת אישי   בית מזור 
  אחר הצהריים.המשרה בשעות 

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

הבית החם  
 לנערה 

 דרושה מדריכה עבור בית חם לנערות בערד    מדריך/ה 
 . 11:00-18:00ימים בשבוע בשעות  3משרה,  50%*

 *יש הדרכה והכשרה לאורך השנה. 
 *עבודה בצוות חזק ומגובש. 

 דרישות: 
 יתרון!   -דה עם נוער ן בעבו*ניסיו

 *יכולת עבודה בצוות 
 *מסירות, סבלנות רגישות וגמישות. 

 

https://tfi.org.il/hotam-join-us
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 *יכולת ליצירת קשר אישי עם הנערות 
 *יכולת ניהול וארגון 

*התחייבות עבודה לשנה )עדיפות תנתן למי שתוכל  
  להתחייב לשנתיים(.

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

קהילה  
תומכת  

"נווה  
 מדבר"

  ה/מדריך
 ת /שיקומי 

 מתמודדים בליווי מתמחה אשר שיקומית מגורים למסגרת
 , בקהילה  בחייהם נפשית הפרעה עם

 ת /שיקומי ה/מדריך ה/דרוש
  סיוע, השיקומי בתהליך המתמודדים ליווי כולל  התפקיד
 .בקהילה לגורמים  ליווי,  שונות  יומיומיות  במטלות והדרכה

 גמישות בשעות הינה ה העבוד
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

 הינה עמותה שמטפלת באנשים עם מוגבלות. אגודת עמי  מדריכים/ות  אגודת עמי 
 חפשים אנשי צוות לעבוד כמדריכים. מ

עבודה במשמרות/ מתאימה גם לסטודנטים, כולל שישי  
 שבת.

 ת תעסוקה: שלוח במייל לרכזקורות חיים יש ל 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

 דרושים/ות מטפלים/ות . -לעמותת מטב  מטפלים/ות   מטב
 עבודה בארגון גדול, יציב ומסודר.

 מעטפת תנאים אטרקטיבית 
הכשרה , תנאים, פעילויות רווחה ותחושה של בית  

 ומשפחה. 
 08-9953906פרטים בטלפון 

 יל לרכזת תעסוקה: קורות חיים יש לשלוח במי
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

משטרת 
 ערד

 סיור 
 חקירות 

 בילוש 

 למשטרת ערד דרושים שטרי סיור, חקירות ובילוש 
 דרישות: 

 שנות לימוד  12
 לאחר שירות צבאי 

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

תחנת דלק  
 דלק  –

 ות ומכירות.ודת שירלבעלי ת עובדים/ות 
 בונוסים על כל מכירה. 

 אפשרויות פיתוח וקידום לתפקידי ניהול בארגון. 
 052-5258465פרטים נוספים ניתן לפנות ליאסר 

 

תחילת   נמרצת וצעירה,בכפרוצ'קה דרושים לסביבת עבודה    כפרוצ'קה 
 עבודה מיידית:

 18מעל גיל    ברמנ/ית •
 18ית עם ניסיון מעל גיל  \מלצר •

   18עם ניסיון מעל גיל  ברמן  \בריסטה •
 18ית עם ניסיון במטבח מעל גיל \טבח •

 )כל המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד( 
 088606615נא ליצור קשר לתיאום ראיון עבודה 

 

קפה קפה  
 בערד

 מלצרים/ות 
 ברמנים/ות 
 טבחים/ות 
 עוזרי טבח 

קפה קפה ים המלח מחפשת מלצרים/ות, ברמנים/ות,  
 טבח. ועוזרי  טבחים/ות

 משרה המתאימה לסטודנטים!
 שכר מעל המינימום. 

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

. עובד/ת  1 בית הלחם 
 דלפק 

. קופאי/ת  2
 בחנות 

 דרישות: 
 יתרון   -ידע במכונת קפה

 * מוכר כעבודה מועדפת 
 08-9975777 –לפרטים ניתן לפנות לבית הלחם בטלפון 
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 טבחים/ות  ארומה ערד 
 עובד/ת בקופה 

 אחמ"ש/ית 
 

 ארומה ערד מגייסת עובדים. 
 תנאים טובים למתאימים! 

 חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: קורות 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

פיצריה  
וגלידת  

 טוקיו 

 דלפק  עובדי/ות
 מטבח, מלצרות 

תנאים   –לפיצריה וגלידת טוקיו דרושים/ות עובדים/ות 
 טובים. 

 050-5342297לבירורים 

 

מסעדה  
 בערד

 למשרה מלאה. למסעדה בערד דרוש/ה עובד/ת  עובד/ת 
 משמרות בוקר וערב. 

 יתרון.   –ניסיון 
 רציני/ת, אחראי/ת, יחסי אנוש טובים ויכולת עבודת צוות.

 058-6062881לפרטים יש לפנות בטלפון:

 

 דרים. ח 3דרוש/ה עוזר/ת בית. בית בן   משק בית  בית פרטי 
 פעמיים בשבוע. 

 055-8823004  –לפרטים ניתן לפנות לאילן 

 

 
 

 ערד:  - תעשיה
 

 הערות תיאור המשרה  המשרה  המקום
אלביט  

 מערכות 
 במסגרת התפקיד:   תפ"י 

בניית תוכניות עבודה, התרעה על סיכונים ובעיות ומעקב  •
 אחר הביצוע תוך מתן מענה מקצה לקצה לקו היצור 

 ה ודרישות רכש  שחרור פקודות עבוד  •
ניהול החומרים הנדרשים לקווי היצור, ביצוע מעקב   •

חוסרים, התאמות לתוכניות העבודה ועדכון מנהלי  
 הפרויקטים 

הסתכלות מערכתית תוך הבנת צרכי הארגון מבחינת   •
 אספקות הן של פריטים מיוצרים והן של פריטים נרכשים

 סיכונים  שיפור תהליכים, ניהול שינויים תכופים וניהול •
עבודה חוצה ארגון העבודה מחייבת ממשק עם הלוגיסטיקה,   •
 רכש, היצור ומנהלי הפרויקטים ה

 דרישות  
 מהנדס תעשייה וניהול   •
 יתרון  -שנים לפחות בעבודה בתחום התפ"י 3ניסיון של  •
 יתרון   -ניסיון בשיפור תהליכים •
 יתרון, MRP - LN / SAPניסיון בעבודה בסביבת  •
 ודה בלחץ ובסביבה דינמית ת עביכול •
 ראייה מערכתית  •
 שליטה ביישומי אופיס ואקסל בפרט   •
 יחסי אנוש מעולים  •

 *הפניה מיועדת לנשים וגברים כאחד 
 **רק פניות מתאימות יענו 

 : קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

אלביט  
 מערכות 

מבקר/ת  
 איכות  

ד דרוש מבקר איכות להשתלבות במחלקת  ברה בערלאתר הח
 איכות המפעל 

 תיאור התפקיד: 
בחינה של פתילים ומוצרי החברה בתהליך ובסוף תהליך , 

 ליווי והגשה של מנות ייצור לבחינת לקוח 
 דרישות  : 

 יתרון -טכנאי / הנדסאי אלק' או מכניקה  
ניסיון בתחום הייצור האלקטרוני בתעשייה צבאית או  

 דומה  בתעשייה 
 עדיפות לבעל ניסיון בבקרת איכות 

 ניסיון מוכח בביצוע בדיקות חשמליות 
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יכולת הבנת חומר טכני וקריאת שרטוט הרכבה ושרטוט  
 חשמלי 

 שליטה מלאה בכלי מדידה, ידע בכתיבת מסמכים 
 יחסי אנוש מעולים עבודה מול לקוחות פנימיים וחיצוניים

 עברית ואנגלית ברמה טובה 
 וג בטחוני עדיפות לבעל סיו

 : רכזת תעסוקהקורות חיים יש לשלוח במייל ל
taasuka.arad@bthere.org.il 

אלביט  
 מערכות 

 ת /מהנדס
 ייצור/המשך 

 למפעל הייצור והכבילה בערד דרוש מהנדס ייצור/המשך  
 במסגרת התפקיד: 

 אחריות הנדסית כוללת על מוצרים שמיוצרים במפעל 
כבילה,   -ר במפעל תמיכה הנדסית טכנית לכל עוצר ייצומתן 

 דים ותשתיות תומכות תתי הרכבות, צב"
שילוב בתהליכי העברה מפיתוח לייצור של מוצרים חדשים 

 משלב אב טיפוס עד לייצוב המוצר 
יישום שינוים ושיפורים בתהליכי יצור ויישום טכנולוגיות יצור  

 חדשניות וצב"דים 
 אפיון, והזמנת אמצעי / מתקני ייצור איתור צרכים,  

 רי תקלות ת חקהובל
 הדרכה וליווי טכנאים בקווי הייצור 

כתיבת הוראות עבודה להרכבות ותתי מכלולים. כתיבה  
ותחזוקת תיקי מוצר ישימים, מפרטים, שרטוטים והוראות  

 טכניות  
 דרישות  : 

 חובה   –בעל תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה 
שנים במחלקת הנדסה במפעל   5פחות ניסיון של ל

 ייצור הרכבות/ 
 יתרון   –שנים במחלקת פיתוח חומרה  2ניסיון של לפחות 

ידע וניסיון באפיון תקלות כרטיסים אלקטרוניים ומציאת 
 פתרונות 

הבנה טובה בדרישות ייצור של מכלולים וכבילה, קריאת 
 שרטוטי ייצור, הוראות עבודה וצב"דים 

ש גדול", תודעת שירות גבוהה ויחסי  עצמאות, אחריות, "רא
 טובים אנוש 

 יכולת עבודה בתנאי לחץ ובסביבה מרובת משימות 
 אנגלית קריאה, כתיבה ודיבור ברמה טובה 

 כפיפות למנהל ההנדסה באתר
 : קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

חברה  
טכנולוגית  

 בערד

הנדסאי /  
טכנאי  

 אלקטרוניקה 

 לחברת טכנולוגית  
כנאי אלקטרוניקה להשתלבות בצוות י / טהנדסא  דרוש/ה 

 פיתוח וייצור מבדקים. 
 עבודה מאתגרת ומעניינת. 
 תנאים טובים למתאימים.

 כאחד. המודעה מיועדת לגברים ונשים 
 : קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

יוניליוור  
 ערד

  ית/ טכנולוג
 איכות   

 דרישות תפקיד: 
דס כימיה / מהנדס מזון / טכנולוג מזון / תואר : מהנהשכלה

 ראשון בכימיה    
ניסיון וידע מקצועי: רצוי לפחות שלוש שנות ניסיון בתעשייה  

 תפקיד שני או שלישי בתעשייה   -במחלקת ה"א 
 מיומנויות: יכולת ניהול צוות, יחסי אנוש תקינים 

 עתידיות בחברה אסרטיביות,  ניסיון, פלפל, אופציות 
 יכולת עבודה מסודרת ומדוייקת על פי הנהלים והתקנים 

יכולת אכיפה של תקנים תוך שיתוף פעולה עם גורמי היצור  
 וניהול הכפיפים 

 יכולת ניתוח תהליכים להקטנת גורמי אי איכות   
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 : קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה
taasuka.arad@bthere.org.il 

יוניליוור  
 ערד

מכונאי  
 משמרת

 דרישות: 
 חובה  -אישור עבודה בחשמל / תעודת הסמכה בתחום *  

 יתרון   –הנדסאי מכונות / חשמל * 
 יתרון   –טכנאי/בוגר בי"ס טכני * 
 יתרון   -שירות בחיל האוויר/חימוש במערך הטכני *  

 שנים ניסיון בתחום המכניקה במפעל תעשייתי  3* 
 יכולת טכנית * 
 הבנת תהליכים   *
 וד  ית ברמה טובה מא ידיעת השפות עבר* 
 יכולת עבודה בצוות  * 
 תקשורת בין אישית טובה  * 
 נכונות לעבודה מאומצת ובמשמרות  *

 : קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

ערד הארץ  
תעשיות  

בניה  
 מתקדמות 

  למפעל ערד הארץ תעשיות בניה מתקדמות דרוש/ה מלגזן עם  מלגזנ/ית  
 רשיון למלגזה ללא הגבלת משקל

 תנאים טובים למתאימים 
 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד. 

 : קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

חברה  
בתחום  
 החשמל 

חשמלאים /  
עוזרי  

 חשמלאים 

 דרישות:
 תעודת חשמלאי/ת מוסמך/ת או עוזר/ת חשמלאי. 

 ת תעסוקה: שלוח במייל לרכזקורות חיים יש ל 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מפעל  
אלומיניום  

 בערד

עובדי/ות  
 ייצור 

 דרישות: 
 עדיפות  -רישיון ב'

 תנאים טובים למתאימים 
 תעסוקה: קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

רת מאיר  בח
 קירור בע"מ 

דרושים   לחברה העוסקת בהקמת חדרי קירור והקפאה עובד טכני 
תנאים טובים   עובדים בעלי רקע טכני. אין צורך בידע בקירור.

 למתאימים.
 עבודה מידית. 

  לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:קורות חיים יש 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

 
 

 מחוץ לערד: משרות 
 

 : כללי
 

 הערות תיאור המשרה  שרה מה המקום
מנהל/ת ליווי   מעו"ף  

 עסקי 
מעוף, מערך השטח של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 
במשרד הכלכלה והתעשייה , המסייע ומקדם יזמים ובעלי  

 . מנהל/ת ליווי עסקיעסקים ברחבי הארץ מגייס  
 אם יש לך: 

 יכולות בינאישיות מצוינות , ייצוגיות ויכולת הנעה לפעולה
 ולת אבחון, הבנה עסקית כי

 דיגיטלית אוריינטציה 
 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ 

 דרישות: 
 חובה  -תואר ראשון

שנים ומעלה במתן ייעוץ עסקי, לדוג' בניית תוכניות   3ניסיון של 
 ופיתוח עסקי, ייעוץ כלכלי/פיננסי 

 

mailto:taasuka.arad@bthere.org.il
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 תהליכי ייעוץ עסקי  25ניסיון של לפחות 
  ת תעסוקה:קורות חיים יש לשלוח במייל לרכז

taasuka.arad@bthere.org.il 
משרד 

 רו"ח 
רואה  

 חשבון/מתמחה 
חה, מחפש עבודה בסביבה צעירה עם מגוון  מרואה חשבון/מת

 רחב ומגוון של תיקי ביקורת?
 אנחנו מחפשים אותך! 

 עבודה בפארק תעשיות עומר 
 ה. -משרה מלאה ימים א

  קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

משרד 
 רו"ח 

 בפארק תעשיות עומר  ה למשרד רואי חשבון/ה מזכיר/דרוש מזכיר/ה 
 ה. -משרה מלאה ימים א

  קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מו"פ  
מדבר וים  

 המלח 

טכנאי/ת  
 מעבדה 

ל מספר  לתפקיד מאתגר ויצירתי, תוך השתלבות בצוות המובי
 מחקרים במקביל בסביבה עתירת ידע 

 מול גורמים בתעשייה ובאקדמיה. 
כולל עבודת מעבדה, הפעלת מכשור מגוון וכתיבת התפקיד 

 פרוטוקולים ודוחות. 
 דרישות התפקיד: 

 משרה מלאה  *
תואר ראשון עם עדיפות במדעי החיים/ מדעי הרפואה/  *

 רוקחות 
 יתרון -רקמות עור\ניסיון בתרביות *
 יתרון -ן בהיסטולוגיה סיוני *
 אנגלית ברמה גבוהה  *
 יחסי אנוש טובים  *
 מוטיבציה גבוהה וראש גדול *
 מגורים באזור יישובי ים המלח או ערד  *

 המכון לחקר העור, מצדה  מקום העבודה:
   מיידי תחילת עבודה:

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

  המרכז
וך  לחינ 

 סייבר 

מדריכים/ות  
ועוזרי/ות  

  הוראה 

דרושים/ות מדריכים/ות ועוזרי/ות הוראה בעלי ידע טכנולוגי  
למגוון תכניות מצוינות הפועלות בפריפריה הגאוגרפית/חברתית  

 ברחבי הארץ, ומיועדות לגילאי חטיבת הביניים והתיכון. 
ים  תלמידהתפקיד כולל הדרכה, ליווי וחניכת קבוצה קבועה של 

 עות אחר הצהריים במשך שנת הלימודים.בש
היקף המשרה הינו גמיש ותלוי בתכנית הלימוד, ומשלב הדרכה  

 פרונטלית ועבודה מהבית. 
 ,++C, Cדרוש ידע באחד או יותר מהתחומים הבאים: שפת 

Assembly, ,רשתות ,Python ,Java  .ארדואינו 
ה  העבודה מתאימה לסטודנטיות/ים ו/או כתוספת משר

טק עם תחושת שליחות ורצון לקחת  -ות מעולם ההייבדים/לעו
 חלק בשינוי חברתי. 

 שכר מתגמל, הכשרה מקצועית, סיפוק ועניין רב מובטחים!
 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 

 jobs@cyber.org.il  -ניתן לפנות במייל  -לשאלות
 / https://cyber.org.il/instructor  -לשליחת קו"ח

 

משרד 
החקלאות  

ופיתוח  
 הכפר 

מרכז/ת )תאום  
מילוי   -ובקרה(

מקום לתקופה  
של חופשת  

 לידה 

 דרישות סף: 
 השכלה: 

 השכלה אקדמאית )תואר ראשון( 
 ניסיון: 

 שנות ניסיון*  2 - לבעלי תואר ראשון 
 שנת ניסיון*  1 -י    לבעלי תואר שנ

*ניסיון בתחום העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט המטלות  
 בתיאור התפקיד או 

 בתחומים בהם קיימת זיקה למטלות אלה. 

 עבודה בבית דגן 

mailto:jobs@cyber.org.il
https://cyber.org.il/instructor/
https://cyber.org.il/instructor/
https://cyber.org.il/instructor/
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י.  *ניתן למנות שנות ניסיון שנרכשו טרם קבלת התואר האקדמ
ובלבד שהניסיון הוא בתחומי המטלות המופיעות בתיאור 

 קה למטלות אלה. התפקיד או בתחומים בהם קיימת זי
 רק פניות מתאימות תיעננה.* 
בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם  * 

 ללשון נקבה ולהיפך. 
לתאריך        קורות חיים, אישורי השכלה וניסיון יש להעביר עד * 

 tamye@moag.gov.ilלגב' תמי אלקיים    במייל       24/4/2021
  -* לקבלת המכרז המלא עם כל הדרישות יש לשלוח מייל ל 

taasuka.arad@bthere.org.il 
אתי  

 מודלין 
עובד/ת בתחום  

 הבריאות 
 הבריאות עובד/ת בתחום  דרוש/ה  

 יחסי אנוש טובים ורצון להשקיע  •
 ניסיון בתחום השיווק  •
 שעות עבודה נוחות ותנאים מעולים •

 אים למשרת אם  מת •
 חובה  -רישיון נהיגה  •

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

חנות  
קרייזי ליין  

 ים המלח 

צוותי מכירה דרושים  אנשי מכירות   
יתרון   -שפות וניסיון במכירות   

 עבודה במשמרות 
 תנאים מעולים למתאימים 

 עסוקה: קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת ת
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

חנויות בים  
 המלח 

לחנויות בים המלח דרושים/ות מוכרים/ות למשרה חלקית או   מוכרים/ות 
 מלאה. 

בוקר בלבדמשמרות / משמרות   
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

     
 

 תעשיה: 
 

 תהערו תיאור המשרה  המשרה  המקום
מפעל  

תעשייתי  
 בדרום

מהנדס/ת  
 חשמל 

 דרישות התפקיד: 
 השכלה : 

 תואר ראשון בהנדסת חשמל 
יתרון משמעותי  -בעל רישיון חשמלאי מהנדס    

 ניסיון קודם: 
שנים לפחות. 3מהנדס בעל ניסיון בניהול פרויקטים של    

 ידע וניסיון בתכנון חשמל 
 ניסיון ממפעל תהליכי בעל מערך אנרגטי במתח גבוה  

 :כישורים אישיים
 יושר והגינות, יחסי אנש טובים.

 אחריות אישית גבוהה. 
 עצמאי/ת. 

 .אסרטיביות, עבודה בתנאי לחץ ושליטה בריבוי משימות
 .יכולת ניתוח תקלות מורכבות ומתן מענה מקצועי

 יכולת עבודה בצוות 
 יתרון  SAP - הכרת תוכנת ה

 * יש לשלוח קו"ח כקובץ מייל בלבד 
 ש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: קורות חיים י

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

מהנדס/ת  
 אחזקה 

 דרישות התפקיד :   
 השכלה :  

 מהנדס/ת מכונות מדופלמ/ת 

 

mailto:tamye@moag.gov.il
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 ניסיון קודם: 
 יתרון   –ניסיון רלוונטי בתחום האחזקה  

 יתרון  – ניסיון בתעשייה הכימית 
 כישורים ייחודיים:

 רון בעיות. יכולת איתור ופת
 והבנה טכניים גבוהים.כישורים  

 יתרון   –ניסיון בתכנון הנדסי 
 ברמה טובה.  –אנגלית 

 * יש לשלוח קו"ח כקובץ מייל בלבד 
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 
מפעל  

תעשייתי  
 בדרום

מהנדס/ת  
 כימיה/תהליך 

 דרישות התפקיד :  
 השכלה : 

 חובה   –ר ראשון בהנדסת כימיה תוא
 ניסיון קודם: 

 יתרון    –ניסיון בתעשייה 
 חובה   –שליטה מלאה ביישומי מחשב 

 כישורים אישיים: 
 יכולת ניתוח אנליטי  

 יכולת עבודה באופן מאורגן , שיטתי ומאורגן  
 עצמאות יוזמה ויצירתיות 

 יכולת הבנה הנדסית  
 כושר ביטוי בעל פה ובכתב   

 בצוות  יכולת עבודה 
 יכולת למידה והנעה עצמית  

 גמישות ותמרון בין משימות  
   יכולת הסתגלות לשינויים

 * יש לשלוח קו"ח כקובץ מייל בלבד 
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il                

 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

ת  /מהנדס
 אחזקה 

 דרישות התפקיד :  
 השכלה : 

 ואר בהנדסת מכונות  ת
 ניסיון קודם: 

 ניסיון תעסוקתי של שנתיים ומעלה בהנדסה או בתפקיד דומה 
 כישורים אישיים: 

 יכולות אנליטיות גבוהות 
מיומנויות תקשורת גבוהות בכתב ובעל פה וביחסים בין  

 אישיים. 
ובתוכנות עבודה ותקשורת   SAP-שליטה מלאה בתוכנת ה
 משרדיות נפוצות  יתרון 

ן בפיתוח וניהול תקנים למפעל, לזיהוי סיבות שורש  ניסיו
 יתרון  -ולתחזוקה מונעת 

 יכולת מוכחת להוביל, לפקח ולהניע אנשים מעמדת הנהגה.
ניסיון מוכח ביישום תכניות המשפיעות על מחלקה או אתר של  

 יתרון משמעותי   -המפעל כגון תחזוקה 
 יתרון  –תחומיות -מיומנויות הנדסה רב 

 ו"ח כקובץ מייל בלבד * יש לשלוח ק
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il                

 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

 דרישות התפקיד :  ית / מכשירן
 השכל ה : 

 – אלקטרוניקה / חשמל טכנאי/הנדסאי/מהנדס מכשור / 
 – רישיון חשמל יתרון . 

 ניסיון קודם : 
 – התעשייתי עדיפות .   הכרת תחום המכשור

 כישורים אישיי ם :
 יכולת לעבוד בסביבה דינאמית . 
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 יכולת לימוד עצמי .
 מוטיבציה גבו ה 

 עבודת צוו ת 
 כישורים ייחודיי ם : 

 ידע בשימוש בסביבת מייקרוסופט אופיס .
בצוות במשמרת בוקר ועובדה עצמאית במשמרות  עבודה 

 צהריים ולילה . 
 יל בלבד * יש לשלוח קו"ח כקובץ מי

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

ת  /מכונאי
 צמ"כ

 דרישות: 
 הנדסאי / טכנאי מכונות / רכב.

 צה"ל(. 12או מקביל )שלב  3מכונאי סוג  
 יכולת התמודדות עם חומר טכני באנגלית. 

 (. troubleshootingניסיון בביצוע איתור תקלות )
אמין, יסודי, חרוץ, בעל יחסי אנוש טובים. יכולת לימוד עצמי  

 ועבודה בצוות. 
 - יתרון יינתן ל

 ניסיון ניהולי / פיקודי. בעלי  
 בעל הסמכה לניהול מוסך. 

 .SAP -ו OFFICEתוכנות   –ידע במחשבים 
 טון. 15בעל רישיון נהיגה מעל 

 * יש לשלוח קו"ח כקובץ מייל בלבד 
 יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:  קורות חיים

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

קניין/ית רכש  
 והתקשרויות 

 דרישות התפקיד: 
 השכלה: 

 חובה   –תואר אקדמאי בהנדסה או כלכלה/מנהל עסקים 
 יתרון משמעותי  -תואר בהנדסת כימיה או מכונות  

 יתרון  -ואר שני ת
 כתיבה ודיבור ברמת שפת אם  שליטה בשפה האנגלית קריאה,

 ניסיון קודם: 
 חובה  –שנות ניסיון ברכש והתקשרויות  5מעל 

ניסיון מוכח בחברות דומות בתעשייה בביצוע בעסקאות  
מורכבות בתחומי רכש והתקשרויות בהיקפים כספיים גבוהים  
)כגון ניהול קבלנים בהסכמים, ניהול מחלוקות, וניהול תהליך  

 מו"מ מורכב( 
סביבה העסקית בתחום הרכש והשירותים בתחום הכרות ה

 הטכני 
 יתרון משמעותי   –ניסיון בתפקיד דומה בחברה גלובאלית 

 * יש לשלוח קו"ח כקובץ מייל בלבד 
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

 תיאור התפקיד:  ת \חשמלאי
 הינה חלק ממערך התפעול בנאות חובב  מחלקת חשמל מחשוב 

 יחידת זו אחראית על כל מערך החשמל והמכשור באתר.  
 השכלה וכישורים נדרשים: 

 רישיון חשמלאי ראשי ומעלה.
 , אינטרנט. OFFICE, SAPידע בתוכנת 

 הכרת חוקים ותקנים בחשמל ומכשור 
 * יש לשלוח קו"ח כקובץ מייל בלבד 

 זת תעסוקה: ש לשלוח במייל לרכקורות חיים י
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

ת  /עובד
 אחזקה 

 דרישות התפקיד :  
 השכלה : 

 שנות לימוד  12
 יתרון   -תעודת הסמכה באחד התחומי האחזקה 

 יתרון   –קריאה והבנה של אנגלית טכנית 
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 ניסיון קודם: 
 ניסיון של שנה לפחות בתחום

 ייחודיים:כישורים  
 הבנה טכנית 

 ולת קריאת שרטוטים יכ
 יכולת קריאה, כתיבה והבעה בעברית 

 יכולת למידה  
 מוכנות לעבודה בשעות חריגות ולא שגרתיות כולל 

 בעל בריאות תקינה 
 יתרון  – בעל רישיון נהיגה  

 * יש לשלוח קו"ח כקובץ מייל בלבד 
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

d@bthere.org.iltaasuka.ara 
מפעל  

תעשייתי  
 בדרום

ת  /מפקח
 חשמל 

 דרישות התפקיד: 
 השכלה : 

 הנדסאי חשמל  
 בעל רישיון חשמלאי ראשי  

 בעל רישיון מסווג מתח גבוה 
 יתרון –רישיון מהנדס חשמל 

 ניסיון קודם: 
 ניסיון בפיקוח פרויקטים  

 יתרון   -ידע בתכנון חשמל 
 יתרון  –אנרגטי במתח גבוה ניסיון ממפעל תהליכי בעל מערך 

 SAP-ERPע במערכת יד
 * יש לשלוח קו"ח כקובץ מייל בלבד 

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

תחום   ת /מנהל
ברכש 

 והתקשרויות 

 דרישות התפקיד: 
 השכלה: 

 חובה   –עסקים או כלכלה/מנהל   תואר אקדמאי בהנדסה
 יתרון משמעותי   -יה או מכונות תואר בהנדסת אזרחית, כימ 

 יתרון  -תואר שני 
 שליטה בשפה האנגלית קריאה, כתיבה ודיבור ברמת שפת אם 

 כישורים ייחודיים:
 שליטה ביישומי מחשב אופיס, בדגש על יכולות מעולות באקסל  

 יתרון  -  SAPניסיון בסביבת עבודה 
 יתרון משמעותי   –ניסיון עבודה מול ספקים בחו"ל 

 יתרון  –נושא שילוח ותנאי מכר   הכרות עם
 * יש לשלוח קו"ח כקובץ מייל בלבד 

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

ת  /מנהל
עבודות  

מיוחדת  
)ואחראי  

 ( 150בריכה 

 דרישות התפקיד :  
בתחומי ההנדסה האזרחית או    –השכלה מהנדס/ אקדמאי 

 ודזיה או קרקע או זרימה גא
 ניסיון:  

יתרון  - שנות ניסיון ומעלה )עבודות בתחומי שטח הזיכיון 3
 משמעותי( 

 יתרון -חומר גלם הכרות עם תזרים 
 רוח טובה ויכולת עבודה בצוות  

 הכרחי   –יכולת הנעה עצמית גבוה 
 הכרחי  -יכולת הנעת צוות )מטריציוני( 

יפלינות שונות, כגון  יכולת למידה טובה, הכרות עם פרטים מדס 
 מכונות גאוטכניקה וכו'. 

 יצירתיות  
 הכרות מלאה עם תוכנות האופיס 

 רוייקטים לניהול פ SAPהכרות עם מודולי 
GIS  יתרון משמעותי ביותר 

AutoCAD  יתרון -או תוכנן תיכנון אחרת 
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 ניסיון בעבודה מול מודדים
 * יש לשלוח קו"ח כקובץ מייל בלבד 

 מייל לרכזת תעסוקה: קורות חיים יש לשלוח ב
taasuka.arad@bthere.org.il 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

 דרישות:  שפץ מכני 
 באחזקה מכאנית בתחומים הבאים:בעל/ת ידע וניסיון 

 שיפוץ ציוד סובב )מנועים, גירים, משאבות, מיסבים (.  •
 היכרות  עם כלי עבודה ידניים ,הידראוליים ופנאומטיים. •
 .  קריאת שרטוט  טכני •
 יכולות איתור תקלות.   •
 אנגלית טכנית בסיסית.  •
 יתרון.  -ידע וניסיון בריתוך מסגרות/צנרת  •

 השכלה: 
מודי תעודה מכונאי מוסמך ,  הנדסאי /טכנאי מכונות לי •

 בלבד. 
 ניסיון נדרש:

 שנים לפחות כמכונאי פעיל בתעשייה. 3ניסיון של  •
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מפעל  
 בדרום

עובדי/ות  
ייצור  

למחלקת  
 ההדפסות 

 שעות כולל סופ"ש.  12במשמרות של עבודה פיזית מתונה 
העבודה מתבצעת בפס רץ וכוללת עבודה של הברגת פקקים 

 לבקבוקים,  
בדיקה כי הבקבוקים ושאר החלקים תקינים ולא פגומים 

 ה ובעמידה. ואריזת הבקבוקים. עבודה בישיב
 פרופיל:

אנשים דינאמיים, בעלי זריזות ידיים. אנשים עם יציבות  
 חרוצים.תעסוקתית, רציניים ו

 שעות כולל סופ"ש. 12נכונות לעבודה פיזית, עבודה במשמרות 
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מפעל  
 בדרום  

עובדי/ות  
ייצור  

למחלקת  
 הזרקות ה

 שעות כולל סופ"ש.  12עבודה פיזית מתונה במשמרות של 
העבודה מתבצעת על מספר מכונות ומצריכה בדיקה של  
החלקים היוצאים מהמכונה, בדיקת תקינות, אריזה של  

 החלקים בארגזים והעברת הארגזים למשטח.  
 העבודה מתבצעת בעיקר בעמידה. 

 פרופיל:
 ראיה טובה.  עבודה שהיא יותר איטית אבל מצריכה

 יתרון.  - יציבות תעסוקתית, ניסיון בעבודה במפעל
 שעות כולל לילות ושבתות.  12נכונות לעבודה במשמרות  

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מפעל  
 בדרום

עובדי/ות  
 ייצור 

 התפקיד כולל: 
 במפעל פריקה וטעינה של חומרי גלם מהמכונות השונות 

 הייצור באופן ממוחשב בתחנת העבודה דיווח על  
 ביצוע בדיקות טכניות בכלי מדידה שונים בתחנות העבודה

 אופציה להתקדם להפעלה בעתיד 
 דרישות והשכלה: 

 בדגש על ניסיון קודם בלילות  -ניסיון קודם בעבודת משמרות 
  12 -לילה  4בוקר, יומיים חופש,  4נכונות לעבוד במשמרות של  

 ת לכל משמרת שעו
נות לעבודה פיזית ובעמידה )במסגרת עיבוד המתכת יש נכו

סביבה רועשת וחמה(ניסיון קודם בתעשייה בהפעלת מכונות/  
 ניסיון כעוזרי/ות מפעיל 

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מפעל  
 בדרום

מבקר/ת  
 איכות מתכת 

 דרישות והשכלה: 
 חובה  –officeת עם תוכנות מחשב לרבות יישומי היכרו

 חובה  -אנגלית ברמה טובה  
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 יתרון  – ניסיון קודם בבקרת איכות בתעשייה
 יתרון   -ניסיון בקריאת שרטוטים מכניים  

 יתרון   - ניסיון בשימוש בכלי מדידה
ימים   4, במתכונת  7-19שעות  12נכונות לעבודה במשמרות של 

 , יומיים חופש לילה 4בוקר, יומיים חופש,  
 יתרון מובהק  -הנדסאי/ת / טכנאי/ת  -השכלה

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

מפעל  
 בדרום

Production 

Leader 

 דרישות והשכלה: 
יתרון    –ת / הנדסאי/ת תעשייה וניהול/מכונות \מהנדס

 משמעותי 
 חובה – ניסיון מעולם התעשייה 

תהליכים בתחום הבטיחות, ייצור ושיפור מתמיד) הובלת 
LEAN)-  חובה 

 חובה - יחסי אנוש טובים וניסיון מובהק בעבודת ממשקים 
 חובה   -נכונות לעבודה אינטנסיבית עם זמינות גובה 

 יתרון.   –ברמה גבוה, ידע קודם באורקל   -יישומי מחשב
 דיבור קריאה,  כתיבה,  -עברית ואנגלית ברמה גבוהה 

 יים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: קורות ח
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מפעל  
 בדרום

מנהל/ת תחום  
מערכות  

 איכות 

 דרישות והשכלה: 
 וניהול/מזון/ חומרים / מכונות תואר ראשון: הנדסת, תעשייה 

  –ניסיון בעבודה במפעל תהליכי בתחום הייצור/איכות/הנדסה 
 שנים לפחות  3

 מייל לרכזת תעסוקה: קורות חיים יש לשלוח ב
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

 
 
 

 ערד והסביבה  -אבטחה 
 

 הערות תיאור המשרה  המשרה  המקום
חברת  
בתי   -הסמת

מלון שונים  
 בים המלח 

תנאים טובים למתאימים, כולל ביטוח מנהלים, הסעות   מאבטחים/ות 
 ₪ לשעה. 31וארוחות. שכר של  

 דרישות:
 בוגרי/ות שירות צבאי. 

 חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:  קורות
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

יניב  
 מאבטחים 

 מוסדות חינוך ואירועים .דרושים מאבטחים/ות לאבטחת  מאבטחים/ות 
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il  .עירייה 

 

משרות אבטחה: במוסדות חינוך,  החברה מציעה מגוון של מאבטחים/ות  רשף ביטחון 
 בתי מלון, רשות הטבע והגנים ועוד. 

 דרישות:
 חובה קרבי( בוגר/ת שירות צבאי )לא 

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

שירות בתי  
 הסוהר 

סוהר/ת  
 ביטחון 

 ליחידות באיזור הדרום  דרושים/ות סוהרים/ות ביטחון 
 : תדרישו

שנות לימוד, שירות צבאי מלא )התאמה תיבחן   12השכלה של  
 לפי צורכי הארגון(, רמת כשירות מבצעית ורפואית גבוהה.

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

ש.א.ס 
שמירה  

וסיורים  
 בע"מ 

וק, משרות אבטחה: ברשתות שיוהחברה מציעה מגוון של  מאבטחים/ות 
 תחנה מרכזית ועוד. 

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 
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חברת   
 אבטחה 

מאבטחים/ות   
למפעלי ים  

 המלח 

 דרישות: 
   03רובאי 

 תעודת לוחם 
 שכר מתגמל למתאימים

 תעסוקה: קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מיקוד  
 חה אבט

ום דרושים לוחמים בעלי ת.לוחם  ר למערך האבטחה במפעל בד מאבטחים/ות 
שמחפשים עבודה, משמעותית, שכר גבוה ותנאים סוציאליים  

 מעולים..
ת, שכר גבוה,  אנחנו היחידים בדרום שמציעים: עבודה מועדפ

בונוס התמדה, הסעות, ארוחות מפנקות, מתנות יקרות ערך 
בדגש על קרן השתלמות,  בחגים, כל התנאים הסוציאליים

 דמי הבראה ופנסיה. 
 :תנאי סף

 .תום שרות חובה
 .רישיון נהיגה

 .נכונות לעבוד במשמרות
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מאבטחים/   58מאג 
 שומרים 

לחברת מאג בפרוייקט בים המלח דרושים מאבטחים/  
 אי שומרים לאחר שירות צב

 וללא עבר פלילי. 
. נכונות למעבר קורס רמה א מוסדות חינוך.)אפשרות ללא  1

 חימוש( 
 נכונות לעבודה במשמרות. 2
 כונות לעבודה בסופי שבוע )שישי שבת( . נ3
.אפשרות למשרה חלקית. העבודה מתאימה גם לסטודנטים,  4

 וגם כהכנסה  נוספת. 
 מוכר כעבודה מועדפת. 

 העבודה לגברים ונשים כאחד.
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

 
 

 בתי מלון: 
 

 הערות תיאור המשרה  המשרה  המקום
מטבח  
וחדר  

אוכל של  
קיבוץ עין  

 גדי 

טבח מטבח   • 
 חם

טבח   • 
סלטים +  

 קופאי 
• שוטף כלים  
 + ניקיון כללי 

קטן   אנחנו מחפשים עובדים אחראיים וחרוצים שיצטרפו לצוות
 בעולם. ומשפחתי, באווירה טובה במקום הכי יפה 

 מה אנחנו מחפשים? 
 • טבח מטבח חם 

 • טבח סלטים + קופאי 
 • שוטף כלים + ניקיון כללי 

 מיקום: קיבוץ עין גדי 
 היקף משרה: מלאה 

 מגורים במקום 
 תנאים טובים במקום 

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

            
הרודס  

 ים המלח 

 דיילי קבלה   
 מלצרים  

  צבעי )אפשרות ללא שבת(  
 איש בינוי  

 חדרנים  
 עובדי ניקיון כלליים  

התפקידים בכל התפקידים מובטחת סביבת עבודה מפנקת, 
 מקדמת ומפרגנת 

 שירות צבאי חובה  -קציני ביטחון
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 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

ישרוטל  
 ים המלח 

 שף קונדיטור  
 פקידי קבלה 

 קציני ביטחון 
 מטפלים/ות  לספא 

 חדרנים/יות 
 מלצרים/יות ומלצרים/יות לובי 

 מפקחי קומה 
 חשמלאי 

 ברמנים/ות 
 טבחים/ות 

 קצב/ית 
 שפ/ית מסעדה 

 קופאי/ת ראשי/ת 
 מתאמ/ת רכש 

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

 
 

 
 

 מוקדים ושירות לקוחות:
 

 הערות תיאור המשרה  המשרה  המקום
  מוקד בזק

199 
נציגי/ות  

שירות  
ונציגי/ות  

תמיכה  
 טכנית 

 הגדרת תפקיד:
 -מתן מענה ושרות טלפוני ללקוחות המגזר הפרטי של בזק

שירותים מתקדמים, בירורי חשבון, תשלומים, הזמנת קווים, 
וצרים מיפוח ושימור לקוחות וכן מכירת שירותים ומבצעים, ט

 של החברה בהתאמה לצרכי הלקוח. 
 דרישות: 

 יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת
 מודעות גבוהה לשירות ומכוונות למכירה 

 יתרון לדוברי שפות 
 עבודה במשמרות. 

 : משמרות בשבוע בחלוקה הבאה 5-6
 16:00עד  8:00פעמיים בשבוע   •
 19:00ד ע 11:00פעם בשבוע  •
 22:00עד   14:00פעמיים בשבוע   •
   14:00עד  8:00ימי שישי  •

ש"ח לשעה, לפני תגמולים על מכירה ומענק   30שכר מתחיל מ 
 התמדה. 

  ₪4000.   10,000בשנתיים הראשונות ניתן מענק התמדה על סך
 בשנה השנייה ₪   6000ש"ח בשנה הראשונה ו 

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
taasuka.arad@bthere.org.il 

 באר שבע 
 

מוקד  
תמיכה בזק  

166 

 הגדרת תפקיד:   
מתן שירות ותמיכה טלפונית ללקוחות הפרטיים בחברה  

והטלפוניה   NGN / ADSLהמנויים לשירות האינטרנט המהיר  
של בזק. ניתנים גם שירותי תמיכה מתקדמים כגון: רשתות  

 וכו'.   , מוצרי אבטחה שוניםIPביתיות , מצלמות 
 דרישות :

 שליטה בסביבת אינטרנט ומערכות הפעלה 
 ומכוונות למכירה מודעות גבוהה לשרות 
 יתרון לדוברי/ות שפות 

 עבודה במשמרות 
 משמרות בשבוע בחלוקה הבאה  5-6 -
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 16:00עד  8:00פעמיים בשבוע   •
 19:00/20:00עד  11:00/12:00פעם בשבוע  •
 22:00/23:00/24:00עד  14:00/15:00/16:00פעמיים בשבוע   •
 משמרת בסופ"ש )שישי או שבת( •
 שבועות בערך לילה אחת לשלושה  •

ש"ח לשעה, לפני תגמולים על מכירה ומענק   30שכר מתחיל מ 
 התמדה. 

  ₪4000.   10000בשנתיים הראשונות ניתן מענק התמדה על סך
 ₪ בשנה השנייה   6000ש"ח בשנה הראשונה ו 

 ת תעסוקה: קורות חיים יש לשלוח במייל לרכז
taasuka.arad@bthere.org.il 

 


