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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   מכרזי עירייה:
 

 כללי: 
 

 הערות תיאור המשרה  המשרה  המקום
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

המרכז לגיל  
 הרך

* מרפא/ה  
 בעיסוק 

* קלינאי/ת  
 תקשורת 

*פיזיותרפיסט/ 
 ית 

 דרישות: 
 רישיון משרד הבריאות בתוקף

 ניסיון בעבודה עם ילדים 
 עברית רהוטה )כולל כתיבה וקריאה( 

 יכולת עבודה בצוות רב מקצועי 
 עבודה בסביבה מומחשבת 

 יחסי אנוש מצויינים 
 מתאימות ייענו * * רק פניות 

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

 

עובד/ת   "ס ערד מתנ
עדון  ולמ

שים  קשי
 בשעות הבוקר 

 דרישות : 
 ת לאוכלוסיית הגיל השלישי יחס חם עם רגישו

 יכולת עבודה בצוות ויצירתיות 
 יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: ותעודות קורות חיים 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

לקורסים    ות/מדריכים לתכנית בוחרים בשישי דרושים  מדריכים/ות  מתנ"ס 
 הבאים: 

 המדען הצעיר 
 על הבמה מככבים 

 יתית דרך המוסיקהאנגלית חוו
 עולם של מחזמר 

 דיבייט 
בתחומים   ות/ליפיםמח  ות/מדריכים בנוסף לכך דרושים  

 : הבאים
 ספורט תחום ה

 אמנות ויצירה 
 מוסיקה ומחול 

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

 

קאנטרי  
 ערד

מזכירה   
 וקופאית 

 לקאנטרי ערד דרוש/ה מזכירה  וקופאית. 
 משרה  75%-100%

 וסופי שבוע 22:00-16:00בשעות 
 יכולת עבודת צוות  

 חובה ניסיון בקופה, מזכירות ומתן שירות 
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

 משרה מלאה.   - מנקהה / למתנ"ס ערד דרוש מנקה  מתנ"ס  
 דרישות: 

 יכולת עבודה בצוות 
 עבודה בשעות לא שיגרתיות 

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

 

מרפא/ה  *  מתיא ערד 
 בעיסוק 

למסגרות חינוך מגוונות בערד דרושים מטפלים ממקצועות 
הבריאות )קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק  
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קלינאי/ת   *
 תקשורת 

 פיזיותרפיה * 
 

ופיזיותרפיסטים( אפשרות למשרה חלקית / מלאה. תנאים 
 טובים למתאימים

 . תעודת רישיון מקצוע
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 
- מטפלים פרא מתיא ערד 

 רפואיים 
   -למוסדות חינוך בערד והר חברון

 רפואיים-דרושים מטפלים פרא 
 עבודה מעניינת ומגוונת כולל הדרכה וקורסים מקצועיים. 

 היקף משרה גמייש.
 דרישות: 

 חובה. -רישיון משרד הבריאות 
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מחלקת  
 נוער 

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

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

פותחים  
 עתיד 

 לחברת "פותחים עתיד " בערד דרוש/ה נאמן/ה  נאמן/ה 
חינוכי חברתי לעבודה מאתגרת עם ילדים/בני נוער  עם חזון 

 ומשפחות 
 התפקיד כולל: 

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

 ביישומה 
סיוע באיתור משאבי קהילה רלבנטיים עבור הילד  

 ומשפחתו 
 ים בקהילה שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים רלבנטי

כפיפות מקצועית וניהולית למנהל /ת "פותחים עתיד"  
 היישובי/ת 

 דרישות התפקיד: 
תעודת בגרות מלאה, רצוי תואר ראשון בתחום חינוך  

 וחברה 
 ניסיון קודם בהדרכת ילדים/בני נוער 

 ניסיון קודם בעבודה עם משפחות והורים 
יכולות  כישורי מנהיגות, אמביציה, יוזמה ויצירתיות,  

 בינאישיות טובות 
 יכולת עבודה בצוות 

 בוקר ואחה"צ   –יכולת עבודה בשעות גמישות 
 מחויבות לתקופה של שלוש שנים 
 **המשרה מיועדת לנשים וגברים

 **רק פניות מתאימות תענינה
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

 אקדמאים/ות  חותם 
)המעוניינים  

לעשות הסבה  
 להוראה(

אם את/ה מחפש/ת משמעות בעבודה ורוצה לתרום ליצירת 
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 
ילד בישראל הזכות לבחור את עתידו, ללא קשר לרקע ממנו  

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

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

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

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

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

 

https://tfi.org.il/hotam-join-us
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  089956066לפרטים יש לפנות למרכז הצעירים בטלפון  
 4שלוחה  

ות  / מדריכים תפוח פיס 
 לקורס קיץ 

 דרושים/ות מדריכים/ות לקורס קיץ בנושאים: 
 חלל  
 כימיה  
 עיצוב בתלת מימד. 

 ו' בשעות הבוקר. -א'לכיתות 
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

 לפנימייה טיפולית בערד דרושים/ות מדריכים/ות  מדריכים/ות  בית מזור 
 שעות עבודה: 

 14:30-22:30ערב  - משמרת צהריים
 22:00-08:00משמרת לילה 

 סופי שבוע )אחת לשבועיים( 
 והדרכות ימי שני בבוקר ישיבות צוות  

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

 

תוכנית  
ללימודי  

 עברית 

מורים/מנחים  
 מדריכים /

מורים/מנחים  לתוכנית ייחודית ללימודי עברית דרושים 
 עבור תלמידים מהחברה הבדואית בדרום.   מדריכים/

 דרישות: 
 שליטה בעברית ברמת שפת אם

 ניסיון קודם בהדרכה/הנחיה/ הוראה  
 חובה   -תואר אקדמי/ סטודנטים/ תעודת הנחיית קבוצות

 הכשרה תינתן ע"י החברה 
 שכר גבוה למתאימים! 

 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 
 המשרה בשעות אחר הצהריים. 

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

 

 . 8-18בית חם ואוהב ילדים ונוער בסיכון בגילאי  מדריכ.ה  כפר נרדים  
התפקיד כולל הובלת קבוצת ילדים / בני נוער, העברת  

 פעילויות, שיחות, ליווי ותמיכה.
 למתאימים תנאים טובים 

זוהי הזדמנות  אמיתית להשפיע על חייהם של ילדים ונוער 
 בסיכון. 

 052-2322801 -יניב  -לפרטים נוספים
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

-6כפר נרדים הוא בית חם לילדים ובני נוער בסיכון מגילאי  אם/אב בית  כפר נרדים  
18. 

מזמינים אותך לקחת חלק במסע משנה חיים ולהצטרך אנו 
 לנבחרת הייחודית והמיוחדת שלנו. 

 06:30-15:00העבודה כוללת משמרות בוקר בין השעות  
 . 100%היקף משרה  

 052-2322801 -יניב  -לפרטים נוספים
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

כפר "נרדים" הינו כפר טיפולי, המטפל בילדים ובני נוער   עו"ס  כפר נרדים 
 . 8-18בגילאי 

אנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הטיפולי המוביל של  
 הכפר ולהיות שותף לעבודה מאתגרת ומשמעותית. 
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העו"ס הינו שותף בצוות מוביל אשר מתווה את התפיסה  
 הטיפולית בכפר ובכל אחד מהבתים. 

 התפקיד כולל: 
 הדרכה פרטנית וקבוצתית לצוות הישיר, 

פסיכותרפיה לילדים, הנחיית קבוצות טיפוליות, קשר עם 
 הורים, קשר עם גורמי טיפול בקהילה וגורמי חוץ שונים. 

 העו"סמקבל הדרכה פרטנית וקבוצתית מידי שבוע. 
 100%היקף משרה :  

 *** העסקה על פי צו הרחבה 
 052-2322801 -יניב  -לפרטים נוספים

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

מפעל רב  
 נכותי בערד 

רכז/ת תעסוקה  
 נתמכת 

 דרוש/ה רכז/ת תעסוקה נתמכת  נכותי בערד-למפעל הרב
עבודה מלאת משמעות שמהותה קידום שוויון הזדמנויות 

 בתעסוקה לאנשים עם מוגבלות! 
 תיאור התפקיד: 

 העבודה הינה במשרה חלקית ובשעות גמישות  
ליווי אנשים עם מוגבלות בתהליך חיפוש עבודה והשתלבות 

 בעבודה 
 קידום תהליכי שיקום תעסוקתי והתפתחות אישית  

 יצירת קשרי מעסיקים ועבודת שיווק   
 דרישות התפקיד: 

 אישיים מצוינים  -יחסי אנוש וכישורים בין
נאמי וכרוך ביציאה  התפקיד הינו די - יכולת ניידות

 מהמשרד  
 יתרון משמעותי   -דובר/ת רוסית

  יתרון משמעותי -סטודנט/ית לתואר במקצועות טיפוליים
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

קהילה  
תומכת  

"נווה  
 מדבר"

מדריך/ה  
 שיקומי/ת 

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

 דרוש/ה מדריך/ה שיקומי/ת 
התפקיד כולל ליווי המתמודדים בתהליך השיקומי, סיוע  

 והדרכה במטלות יומיומיות שונות, ליווי לגורמים בקהילה.
 העבודה הינה בשעות גמישות

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

 

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

עבודה במשמרות/ מתאימה גם לסטודנטים, כולל שישי  
 שבת.

 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 
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 

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

 

משטרת 
 ערד

 סיור 
 

 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 
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 דרוש/ה מטפל/ת למעון ויצו.  מטפל/ת  מעון ויצו 
 דרישות תפקיד: 

 סבלנות, אחריות, מסירות ואמינות 
 גבוהה, יכולת להעניק חום ואהבה יכולת נתינה 

 פתיחות ויצירתיות 
 שעות נוחות וגמישות 

 משפחתית  הבעבודה באוויר
 052-8977385ניתן לפנות לורד אנקרי בטלפון   
 \או למייל   08-9971506קו"ח ניתן לשלוח בפקס למספר 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

טבח/ית   מעון חלמיש
 מחליפה 

 טבחית מחליפה למטבח למעון חלמיש דרושה 
 ראשון עד חמישי  7-14:30בין השעות 

 . 7-10:30שישי 
 0548354655נא לפנות לאניטה 

 

שעות בחודש.   20דרושה חונכת לילדה בכיתה ז' . היקף   חונך/ת   פרטי 
לפעילויות חברתיות . מתאים גם לתיכוניסטית )כיתה יב( 

 אינה.  058-721-2648ש"ח לשעה. לפרטים  35תשלום 

 

תחנת דלק  
 דלק  –

 לבעלי תודת שירות ומכירות. עובדים/ות 
 בונוסים על כל מכירה. 

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

 

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

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

   18ברמן עם ניסיון מעל גיל  \בריסטה •
 18עם ניסיון במטבח מעל גיל  ית\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,  
 טבחים/ות ועוזרי טבח. 

 לסטודנטים!משרה המתאימה 
 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 

 

 טבחים/ות  ארומה ערד 
 עובד/ת בקופה 

 אחמ"ש/ית 
 

 ארומה ערד מגייסת עובדים. 
 תנאים טובים למתאימים! 

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

 

פיצריה  
וגלידת  

 טוקיו 

 עובדי/ות דלפק 
 מטבח, מלצרות 

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

 050-5342297לבירורים 

 

מסעדה  
 בערד

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

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

 058-6062881לפרטים יש לפנות בטלפון:
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 ערד:  - תעשיה
 

 הערות תיאור המשרה  המשרה  המקום
אלביט  

 מערכות 
ראש צוות  

 בהרכבות 
 תיאור התפקיד:  

בקרה של נהלי העבודה מיושמים ועדכון  -ראש צוות בהרכבות 
 נהלי עבודה על פי הצורך 

עמידה בתוכנית העבודה של המפעל תוך הבנת התיעדופים 
 השונים 

 QAעבודה עם צוות התפ"י, המחסנים, רכש , הנדסה ו
ממונה הבטיחות המפעלי ליצירה ושיפור של סביבת  עבודה עם 

 העבודה של העובדים 
אחריות על פעילות מול הנדסה לבניית התקנים וגיגים  

 שיכולים לסייע לעובד בסביבת עבודתו 
שיפור תהליכי העבודה, ניסיון מתמיד לקיצור זמני התקן, 
איתור וזיהוי צווארי בקבוק, זיהוי תקלות חוזרות )תקלה 

 ( YIELD(, שיפור האיכות )אופיינית
חלוקת עומסים ומשימות בעבודה, חלוקת העבודה בין  

העובדים השונים, הרמת דגלים על חוסר במשאבים או חומר 
 בעת ביצוע העבודה 

בוקר עם צוות העובדים על מנת להסביר את   TIRביצוע 
 המשימות היומיות 

ניהול ביצוע המשימה על ידי העובד ברמה שעתית מתוך כוונה  
 לתמוך בו ולהדריכו באם נדרש.

, יעילות, נדרש מול בוצע  YEILDכתיבת דוחות להנהלה )נפל,  
 וכו..(                              

 PLMעבודה עם ממשקים שונים כגון: סאפ, 
 דרישות המשרה:

 שנות לימוד  12 
 הנדסאי אלקטרוניקה, חשמל או מכונות 

 יכולת לנהל צוות עובדים 
 יקה ניסיון באלקטרונ

 בעל מוסר עבודה ואחריות 
 נכונות לעבודה מאומצת וזמינות גבוהה 

 יחסי אנוש טובים 
 יתרון  ERPידע במערכת 

 *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  

לאתר החברה בערד דרוש מבקר איכות להשתלבות במחלקת  
 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  
בתעשייה צבאית או   ניסיון בתחום הייצור האלקטרוני 

 בתעשייה דומה 
 עדיפות לבעל ניסיון בבקרת איכות 

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

 חשמלי 
 שליטה מלאה בכלי מדידה, ידע בכתיבת מסמכים 

 יחסי אנוש מעולים עבודה מול לקוחות פנימיים וחיצוניים
 ברמה טובה עברית ואנגלית 

 עדיפות לבעל סיווג בטחוני 
 *הפניה מיועדת לנשים וגברים כאחד 

 **רק פניות מתאימות יענו 
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 : קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה
taasuka.arad@bthere.org.il 

אלביט  
 מערכות 

 מהנדס/ת 
 ייצור/המשך 

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

 אחריות הנדסית כוללת על מוצרים שמיוצרים במפעל 
כבילה,   -מתן תמיכה הנדסית טכנית לכל עוצר ייצור במפעל 

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

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

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

 הובלת חקרי תקלות 
 הדרכה וליווי טכנאים בקווי הייצור 

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

 טכניות  
 דרישות  : 

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

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

ומציאת ידע וניסיון באפיון תקלות כרטיסים אלקטרוניים  
 פתרונות 

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

עצמאות, אחריות, "ראש גדול", תודעת שירות גבוהה ויחסי  
 אנוש טובים 

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

 למנהל ההנדסה באתרכפיפות 
 *הפניה מיועדת לנשים וגברים כאחד 

 **רק פניות מתאימות יענו 
 : קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

חברה  
טכנולוגית  

 בערד

 לחברת טכנולוגית   חרט וכרסם 
 דרוש/ה חרט וכרסם. 

 יתרון לניסיון קודם בחריטה וכרסום. 
 מאתגרת ומעניינת. עבודה 

 תנאים טובים למתאימים.
 המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד. 

 : 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 

 

ערד מטאל  
 גרופ 

הנדסאי/ת /  
 טכנאי/ת 

הנדסאי/ת / טכנאי/ת לעבודה בחברה טכנולוגית בערד.דרוש/ה   
 משרה מלאה, יתרון לניסיון קודם.

 : 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. 

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

 

mailto:taasuka.arad@bthere.org.il
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מפעל  
אלומיניום  

 בערד

עובדי/ות  
 ייצור 

 דרישות: 
 עדיפות  -רישיון ב'

 תנאים טובים למתאימים 
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

חברת מאיר  
 קירור בע"מ 

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

 למתאימים.
 עבודה מידית. 

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

 

 
 

 מחוץ לערד: משרות 
 

 : כללי
 

 הערות תיאור המשרה  המשרה  המקום
 מאפייני התפקיד: מדריכים/ות  אחריי 

ניהול והובלת בני נוער בגילאי תיכון. הענקת כלים טכנולוגיים  
 וחינוכיים. אחריות חינוכית מלאה על הקבוצה. 

 התפקיד כולל: 
בשעות אחה"צ. השתתפות בימי שיא  הדרכה פעמיים בשבוע 

הכוללים לינה, הכשרה חינוכית וטכנולוגית )תינתן למתקבלים  
 לתפקיד(. 

 דרישות התפקיד: 
 יכולת הדרכה 

 הובלה והנהגת בני נוער 
 חובה  –אוריינטציה טכנולוגית 

 יתרון  - ידע השפת התכנות פייתון
 יכולת למידה עצמית 

 אחריות ומסירות  
 50%-30%אחוזי משרה 

 ילת עבודה באוקטובר. תח
  קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

תוכנית 'קו הזינוק' מבית שותפויות אדמונד דה רוטשילד,  אנשי חינוך  קו הזינוק 
מחפשת אנשי חינוך שיעזו לעצב מציאות חדשה עבור  

 המשתתפים שלנו ויחד איתם, כאן בנגב. 
מוזמנים/ותל היצטרף אלינו לעשייה חינוכית משמעותית  

 ולהוביל איתנו את דור המנהיגות הבא בנגב! 
 משרה   75%- 50% •
 עבודה באזור נגב מזרחי  •

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

 

מנהל/ת ליווי   מעו"ף  
 עסקי 

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

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

 יכולות בינאישיות מצוינות , ייצוגיות ויכולת הנעה לפעולה
 יכולת אבחון, הבנה עסקית 

 אוריינטציה דיגיטלית 
 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ 

 ות: דריש
 חובה  -תואר ראשון
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שנים ומעלה במתן ייעוץ עסקי, לדוג' בניית תוכניות   3ניסיון של 
 ופיתוח עסקי, ייעוץ כלכלי/פיננסי 

 תהליכי ייעוץ עסקי  25ניסיון של לפחות 
  קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il 
מו"פ  

מדבר וים  
 המלח 

טכנאי/ת  
 מעבדה 

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

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

 פרוטוקולים ודוחות. 
 דרישות התפקיד: 

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

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

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

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

 

אתי  
 מודלין 

עובד/ת בתחום  
 הבריאות 

 דרוש/ה  עובד/ת בתחום הבריאות 
 יחסי אנוש טובים ורצון להשקיע  •

 ניסיון בתחום השיווק  •
 שעות עבודה נוחות ותנאים מעולים •

 מתאים למשרת אם   •
 חובה  -רישיון נהיגה  •

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

 

חנות  
קרייזי ליין  

 ים המלח 

 דרושים צוותי מכירה  אנשי מכירות 
יתרון   -שפות וניסיון במכירות   

 עבודה במשמרות 
 תנאים מעולים למתאימים 

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

 

חנויות בים  
 המלח 

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

 שעות וימים גמישים. 
 משמרות / משמרות בוקר בלבד

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

 

אגדיר ים  
 המלח 

 ברמנים/ות 
 אחמשים/ות  

 מלצרים/ות 
 טבחים/ות 

 לאגדיר ים המלח דרושים/ות עובדים/ות למגוון תפקידים.
8115155-050לפרטים יש לפנות בטלפון:   
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 תעשיה: 
 

 הערות תיאור המשרה  המשרה  המקום
ת  \טכנאי אלקטרה 

 מיזוג אוויר 
ת מיזוג אוויר לאתר מוביל באזור  \אלקטרה מגייסת טכנאי 

 !!הדרום 
לפרטים על המשרה והגשת מועמדות לחצ/י  

   https://tinyurl.com/ydrq8uag  כאן  
   במסגרת התפקיד:

אחראיות מלאה על תוכניות העבודה, טיפול בקריאות מיזוג אוויר  
שנפתחות ע"י עובדי המפעל, טיפול בתקלות ואחזקה שוטפת של  

מערכות מיזוג אוויר תעשייתיות וחדרי קירור כגון: צ'ילרים,  
  'יטאות וכו ,VRF ,פנקולים

 עבודה עם פרוצדורות באנגלית
ש"נ והקפצות במידת  + 08:00-17:00ה -משרה מלאה מהימים א'

 הצורך 
 **הסעות**
 **ארוחות **

 דרישות התפקיד : 
 חובה - ת מיזוג אוויר  \תעודת טכנאי 

  – שנים   3ניסיון במערכות מיזוג תעשייתיות/מערכות קירור לפחות 
 חובה 

 חובה   -אנגלית טכנית ברמה טובה  
 חובה - ידע ביישומי מחשב 

 חובה  - רישיון נהיגה
 

 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

מהנדס/ת  
 4887 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  

 :אישייםכישורים 
 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 
 לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: קורות חיים יש 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

מהנדס/ת  
 תהליך 

4853 

 דרוש/ה רכז/ת תעסוקה נתמכת
עבודה מלאת משמעות שמהותה קידום שוויון הזדמנויות 

 בתעסוקה לאנשים עם מוגבלות! 
 תיאור התפקיד: 

 העבודה הינה במשרה חלקית ובשעות גמישות  
ליווי אנשים עם מוגבלות בתהליך חיפוש עבודה והשתלבות 

 בעבודה 
 קידום תהליכי שיקום תעסוקתי והתפתחות אישית  

 יצירת קשרי מעסיקים ועבודת שיווק   
 דרישות התפקיד: 

 אישיים מצוינים  -יחסי אנוש וכישורים בין
 נאמי וכרוך ביציאה מהמשרד התפקיד הינו די - יכולת ניידות

 יתרון משמעותי   -דובר/ת רוסית

 

https://tinyurl.com/ydrq8uag
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 יתרון משמעותי -סטודנט/ית לתואר במקצועות טיפוליים
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 
מפעל  

תעשייתי  
 בדרום

  -מכשירן/ית
4930 

 דרישות התפקיד : 
 השכל ה : 

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

 ניסיון קודם : 
 – הכרת תחום המכשור התעשייתי עדיפות . 

 כישורים אישיי ם :
 יכולת לעבוד בסביבה דינאמית . 

 יכולת לימוד עצמי .
 מוטיבציה גבו ה 

 עבודת צוו ת 
 כישורים ייחודיי ם : 

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

 צהריים ולילה . 
 * יש לשלוח קו"ח כקובץ מייל בלבד 

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

 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

מכונאי/ת  
 4799 צמ"כ

 דרישות: 
 הנדסאי / טכנאי מכונות / רכב.

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

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

 ועבודה בצוות. 
 - יתרון יינתן ל

 בעלי ניסיון ניהולי / פיקודי. 
 . בעל הסמכה לניהול מוסך

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

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

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

עובד במוקד  
  -פיתוח תוכנה

 PLCתכנת 
4996 

 תיאור התפקיד: 
פיתוח תוכנה אחראי על פעילותם התקינה של עובד במוקד 

מערכות הבקרה באתר עם שליטה מלאה במידע תהליכי  
במתקני הייצור ובמערכות תומכות ייצור אשר בתחום  

 אחריותו. 
 השכלה וכישורים נדרשים: 

 חובה    -בעל השכלה פורמלית של מהנדס חשמל / תוכנה לפחות.
 חובה  -ידע בשפות תכנות בקרים

  -ו  DCSניסיון מוכח בתחום כולל כתיבת תוכנה במערכות 
PLC  .מהווה יתרון מהותי 

ידע וניסיון ברשתות מחשבים ושרתים, מערכות הפעלה ויישומי  
OFFICE –   .יתרון 

 ידע במכשור, חשמל, אלקטרוניקה וברשתות בקרה. 
 חובה   –שליטה באנגלית ברמה גבוהה קריאה וכתיבה 

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

 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

 ת \חשמלאי
4878 

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

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

 רישיון חשמלאי ראשי ומעלה.
 , אינטרנט. OFFICE, SAPידע בתוכנת 
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 הכרת חוקים ותקנים בחשמל ומכשור 
 * יש לשלוח קו"ח כקובץ מייל בלבד 

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

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

עובד/ת  
 אחזקה 

3428 

 דרישות התפקיד :  
 השכלה : 

 שנות לימוד  12
 יתרון   -הסמכה באחד התחומי האחזקה תעודת 

 יתרון   –קריאה והבנה של אנגלית טכנית 
 ניסיון קודם: 

 ניסיון של שנה לפחות בתחום
 כישורים ייחודיים:

 הבנה טכנית 
 יכולת קריאת שרטוטים 

 יכולת קריאה, כתיבה והבעה בעברית 
 יכולת למידה  

 מוכנות לעבודה בשעות חריגות ולא שגרתיות כולל 
 תקינה  בעל בריאות

 יתרון  – בעל רישיון נהיגה  
 * יש לשלוח קו"ח כקובץ מייל בלבד 

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

 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

ת  /מהנדס
 אחזקת צמ"כ 

4979 

 דרישות התפקיד :  
 השכלה וניסיון: תואר ראשון בהנדסת מכונות/ מכטרוניקה  

ניסיון קודם: ניהול ובניית תוכניות אחזקה. ניסיון במכונאות  
 יתרון.  -רכב או אחזקת צמ"ה או צמ"כ 

יתרון, יכולת מנהיגות, רמה   -כישורים: ניסיון בתכנות בקרים 
מקצועית גבוהה, יכולת ביטוי בכתב ובע"פ. עברית ואנגלית 

 מה טכנית גבוהה, אסרטיביות. בר
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מפעל  
תעשייתי  

 בדרום

  -שפץ מכני
4953 

 דרישות: 
 בעל/ת ידע וניסיון באחזקה מכאנית בתחומים הבאים:
 • 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: 
דסאי /טכנאי מכונות • לימודי תעודה מכונאי מוסמך ,  הנ

 בלבד. 
 ניסיון נדרש:
 שנים לפחות כמכונאי פעיל בתעשייה. 3• ניסיון של 

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

 

 מסגר/רתך  
5027 

 : דרישות התפקיד
 : השכלה

 – . שנות לימוד חובה 12
 – .תעודת הסמכה בריתוך חובה

 - הסמכה באחד התחומי האחזקה יתרו ן תעודת 
 – קריאה והבנה של אנגלית טכנית יתרו ן

 : ניסיון קודם
 שנים באחזקה  3בעל ניסיון של לפחות 

 : כישורים נדרשים
 .יכולת עבודה בצוות •
 .יכולת ביצוע עבודה באופן עצמאי •
 . תקשורת בין אישית גבוהה תוך קבלת מרות •
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 .בודה פיזיתבעל מוטיבציה להשקעה ולע •
 .מסירות ולויאליות למקום עבודה •
 .מוכנות לעבודה בשעות חריגות ולא שגרתית •
 .בעל הבנה טכנית וידע במכניקה יסוד •
 . תודעת בטיחות גבוהה •
 .יכולת קריאת שרטוטים •
 - בעל רישיון נהיגה ,מלגזה ,עגור ן יתרו ן •
יכולת עבודה בשעות נוספות ומענה לקריאות פתע בשבתות   •

 . וחגים
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 
כוח אדם  

 דנאל 
עוזרי/ות  
 מנופאי/ת 

 דרושים/ות עוזרי/ות מנופאי/ת
המשרה מתחילה בשעות הבוקר המוקדמות, נכונות לשעות  *

 נוספות ושעות משתנות  
 10,000*שכר התחלתי של 

 *העבודה מתבצעת באזור הדרום
 *צורך ביכולת הגעה עצמית מערד לבאר שבע 

*מתחילים בתור עוזרי מנופאי ומהמטרה להכשיר אותם 
 למנופאי בסופו של דבר 

 עבודה שבהחלט אפשר להתפתח בה *
 : ות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקהקור

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

 
 
 

 ערד והסביבה  -אבטחה 
 

 הערות תיאור המשרה  המשרה  המקום
חברת  

M&T 
מאבטח/ת  

 לאלביט 
 מאבטח/ת לאלביט ערד:דרוש/ה 

 אבטחת מתקן אלביט בערד 
 ₪ לשעה שכר בסיס   42השכר לתפקיד 

 מועדפת מוכר לצורך קבלת מענק עבודה 
 ארוחות 

 תנאים סוציאליים מלאים כולל קרן השתלמות 
 עבודה נוחה מאוד בסביבה צעירה  

 דרישות:  
 ומעלה 03שירות צבאי כלוחם )תעודת לוחם חובה( רובאי  

 שנות לימוד   12
 עבודת משמרות כולל סופ"ש 

על חשבון החברה   –קורס יוקרתי בתנאי פנימייה במרכז 
   (712ובשכר )קורס מלמ"ב מאבטח 

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

 

חברת  
M&T 

אתר אלביט  
 סמוך למצדה 

 אבטחת אתר אלביט סמוך למצדה
 אין צורך בהכשרה  –₪ לשעה  33שכר 

 איתו מגיעים לאתר וחוזרים  -העבודה על רכב סיור 
מלאים כולל קרן השתלמות מהיום   םסוציאלייתנאים 

 הראשון 
 אין צורך בשירות כלוחם

 שיון נהיגה, עבר ללא דופי ידרישות: ר
קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת  תחילת עבודה מיידית

 תעסוקה:
taasuka.arad@bthere.org.il 

 

חברת  
בתי   -הסמת

מלון שונים  
 בים המלח 

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

 דרישות:
 בוגרי/ות שירות צבאי. 

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

יניב  
 מאבטחים 

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

taasuka.arad@bthere.org.il  .עירייה 

 

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

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

 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 
 : דרישות

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

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

 

ש.א.ס 
שמירה  

וסיורים  
 בע"מ 

החברה מציעה מגוון של משרות אבטחה: ברשתות שיווק,  מאבטחים/ות 
 תחנה מרכזית ועוד. 

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

 

חברת   
 אבטחה 

   מאבטחים/ות
למפעלי ים  

 המלח 

 דרישות: 
   03רובאי 

 תעודת לוחם 
 שכר מתגמל למתאימים

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

 

מיקוד  
 אבטחה 

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

 מעולים..
אנחנו היחידים בדרום שמציעים: עבודה מועדפת, שכר גבוה,  

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

 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/  
 שומרים לאחר שירות צבאי 

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

 חימוש( 
 נכונות לעבודה במשמרות. 2
 . נכונות לעבודה בסופי שבוע )שישי שבת( 3
.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 
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 בתי מלון: 
 

 הערות תיאור המשרה  המשרה  המקום
כפר 

 הנוקדים 
פקיד/ת  
 הזמנות 

עבודה משרדית במשרה מלאה לטווח ארוך, מענה טלפוני, ריכוז  
 הזמנות ועוד. 

-08:00ה'  -או ימים א'   08:00-16:30ה' - שעות עבודה: ימים א'
 08:00-11:40+ יום ו'  15:50

 התפקיד: דרישות 
עברית רהוטה, אנגלית ברמה טובה, יכולת עבודה תחת לחץ,  

קבלת החלטות ולקיחת אחריות, יחסי אנוש טובים, עבודה מול  
 יתרון משמעותי! -מחשב, נכונות לשעות נוספות. נסיון קודם

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

 

כפר 
 הנוקדים 

 העבודה כוללת ניקיון וסידור החדרים לקראת הגעת האורחים.  ת חדרנים/ו
 יתרון. -דרישות: ניסיון קודם בתחום החדרנות בבתי מלון

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

 

מלון  
 רויאל 

 למלון רויאל ים המלח דרושים/ות:  
 אנשי בינוי , תחזוקה כללית( עובדי אחזקה )צבעים, חשמלאים, 

 פקידי/ות קבלה 
 קבט"ים/יות  

 פקיד/ת הזמנות 
 חדרנים/יות 
      מלצרים/יות
 סטיוארטים 
 מנהל/ת ספא 

 מנהל/ת קבלה
 קבט"ר 
 טבחים 

 מלצרים 
 צ'קרים 

 מחסנאי 
 קבטים 

 אנשי אחזקה 
 חשבת שכר 

 רכש ולוגיסטיקה 

 במשרות מיועדות לגברים ונשים כאחד  •
 לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: קורות חיים יש 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

         
הרודס  

 ים המלח 

 למלון הרודס דרושים/ות :  
 מלצרים  

עובד לחדר אוכל צוות )שיכול לעבוד גם ערב וגם פתיחות 
 ערד/כסיפה(  

 סגן מנהל קבלה  
 מנהל קבוצות  

 דיילי קבלה 
 משמרות בשבוע   4עוזר מחסנאי  

 מארחת לחדר אוכל  
 חדרנים 

 סטיוארט למשמרת בוקר  
 טבחים ועוזרי טבח 

 שף קונדיטור  
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 
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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 

 

מלון  
רויאל ים  

 המלח 

 שירות צבאי חובה -קבטים/ות  
 אנשי אחזקה 
 פקידי קבלה 

 עובדים כללים 

 

מלונות  
ספא  

קלאב  
 ואואזיס 

למלונות ספא קלאב ואואזיס ים המלח מרשת מלונות פרימה   
 דורשים/ות: 

 פקידי/ות קבלה 
 מלצרים/ות 
 שח לשעה חובה ניסיון בבית מלון 40שכר של  -טבחים/ות

 מפקחי/ות שטח ציבורי 
 חדרנים/ות 

 פקידי/ות ספא 
 קבטים/ות 

 שוטפי/ות כלים 
 קומה  מפקחי/ות

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

 

נערים/ות  עד   אואזיס 
  -18גיל 

 עבודה לקיץ 

 מחפשים עבודה לקיץ?  -18נערים/ות  עד גיל 
,  הפעלת מועדון ילדים,  מלצרים/ות  -למלון אואזיס דרושים/ות 

עובד/ת בבריכה ובבר בבריכה, צ'קר/ית מגבות, תמיכה באגף 
 המשק.

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

 

מלונות  
אסטרל  
 באילת  

 מתאם/ת קבוצות  
 מנהל/ת אחזקה  

 מנהל/ת קבלה 
 מנהל/ת חדר אוכל  

 מנהל/ת בר 
 רכז/ת גיוס  

 מתאם/ת משאבי אנוש 
 רסיבר/ית / קניין/ית 

 סגן/ית שף    
 צ'יף סטיוארט 

 בעלות מסובסדת -רשת המלונות מציעה מגורים למי שצריך 
 ארוחות ביום  3

 נסיעות חינם בעיר 
 בתי מלון באילת(  6ואפשרויות קידום רבות )יש לרשת 

 . 053-5551406 למשרות נוספות ניתן בוואצאפ
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

ש. 
 סיאמקו 

מלונות ים  
 המלח 

 דוברי שפות יתרון כולל סופי שבוע וחגים -פקידי קבלה וספא
 צ'אקרים/יות
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 מרכזייה -שירות לאורח
 מתאמת אירועים וימי כיף 

 פקידי ספא 
 מתאמת משק 
 ומשקאות מתאמת מזון 

 לובי ,חד"א .טרקלין, ברמנים,קפטנים-מלצרים
 טבחים עם ניסיון ועוזרי טבח.

חדרנים, מפקחים, שטחים ציבוריים, ניקיון ספא -עובדי משק
 וסטיוארטים

 ומעלה כולל סופ"ש 03שירות צבאי מלא, רובאי -קב"טים
 עובדי מכבסה
 תיקונים ,וחשמלאי מוסמך - אנשי אחזקה

 , יש אופציה למגורים.י שבוע וחגיםכל המשרות כוללות סופ
 שכר הולם ותנאים טובים למתאימים. 

או    050-9528888 לתיאום ראיון עבודה לפנות לרוויטל 
089953737 

אבטחה  
 במלונות 

מאבטחים/ו 
 ת

 דרושים/ות צעירים/ות וגימלאים/ות לעבודה באבטחה במלון. 
 ארוחות מסודרות והסעות.

 מתאים גם לסטודנטים. 
 054-4644589לפרטים והגשת מועמדות יש לפנות ליורם כץ  

 

 
 

 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

מתקדמים, בירורי חשבון, תשלומים, הזמנת קווים, שירותים 
וצרים ממבצעים, טיפוח ושימור לקוחות וכן מכירת שירותים ו

 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   •
 19:00עד  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
 ייה ₪ בשנה השנ   6000ש"ח בשנה הראשונה ו 

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

 

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  

 , מוצרי אבטחה שונים וכו'. IPביתיות , מצלמות 
 דרישות :

 שליטה בסביבת אינטרנט ומערכות הפעלה 
 לשרות ומכוונות למכירה מודעות גבוהה 

 יתרון לדוברי/ות שפות 
 עבודה במשמרות 

 משמרות בשבוע בחלוקה הבאה  5-6 -
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 16:00עד  8:00• פעמיים בשבוע  
 19:00/20:00עד  11:00/12:00• פעם בשבוע 

 22:00/23:00/24:00עד  14:00/15:00/16:00• פעמיים 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 
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 
מוקד של  

משרד ראש 
 הממשלה 

בואו הצטרפו למהפכת השירות לאזרח במוקד של משרד ראש  
 המענה הממשלתי המרכזי בבאר שבע   -הממשלה

לכם יש את ההזדמנות להצטרף למוקד השירות הטלפוני של  
יחידה זאת כדי לסייע לתושבי המדינה בנוגע לשירותי הממשלה  
כגון שעות פעילות משרדי ממשלה,דרכי יצירת קשר ומתן הסבר  

 .על תהליכים ופעולות שונות שהאזרח שואל
מדובר על מוקד עם עולם תוכן ייחודי ומרתק תוך מתן מענה  

 .י לאזרחמשמעות
 .19:00-8:00ה במשמרות בין השעות -עבודה בימי א 

+   16:00-8:00משמרות    4זמינות ל  -גמישות למשרת הורה 
 19:00משמרת ערב אחת לפחות שמסתיימת ב 

ה , בהתאם לשעות - ימים בשבוע בין ימי א 3סטודנטים : 
 העבודה של המוקד 

  *ימים 10נדרשת זמינות לקורס של *
על כל שעה   10%הכולל פרמיה קבועה של שכר בסיס מתגמל 

 .+בונוסים חודשיים על עמידה ביעדי שירות
נוספים מעבר   2בחודשיים הראשונים תינתן הגנת תגמול של  *

 לבסיס 
 שח לאחר חצי שנת עבודה 2000מענק התמדה של  *

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

 

מוקד משרד  
המשפטים  
 בבאר שבע 

 –בואו הצטרפו למוקד שירות ייחודי ובעל עולם תוכן מרתק  
 מוקד משרד המשפטים 

במוקד זה תיתנו מידע לתושבי המדינה, עורכי דין,רואי  
חשבון,דירקטורים ועוד במגוון נושאים ותחומים כגון סיוע  

 משפטי 
מקרקעין,רשם החברות, מתן מידע בנוגע לפעולות שונות, 

 של תיקים ותהליכי עבודה ועוד ועוד סטטוסים 
ללא שישי וללא ערבי חג    16:00-7:50ה - שעות עבודה ימים א

   15:30\ 15:00וללא חול המועד ) קיימת גמישות  לעבודה עד  
ואפילו ניתן להשתלב בין   8:15 \8:00וכן תחילת עבודה משעה  

 ( 14:00-9:00השעות   
פרמיה קבועה  אחלה של תנאים למתאימים  כולל שכר בסיס +  

על כל שעה + בונוסים על שירות, מתנות בחגים,  10%של 
מתנות ליולדת, סבסוד קייטנות, אירוע לילדים שעולים לכיתה  

 א, אפשרויות קידום והתפתחות ועוד ועוד 
 קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: 

taasuka.arad@bthere.org.il 

 

מוקד משרד  
המשפטים  
 בבאר שבע 

 דרושים/ות נציגים/ות למוקד משרד המשפטים בבאר שבע 
 –בואו הצטרפו למוקד שירות ייחודי ובעל עולם תוכן מרתק 

 מוקד משרד המשפטים 
במוקד זה תיתנו מידע לתושבי המדינה, עורכי דין,רואי  

חשבון,דירקטורים ועוד במגוון נושאים ותחומים כגון סיוע  
 משפטי 

החברות, מתן מידע בנוגע לפעולות שונות,   מקרקעין,רשם
 סטטוסים של תיקים ותהליכי עבודה ועוד ועוד 
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ללא שישי וללא ערבי חג    16:00-7:50ה - שעות עבודה ימים א
   15:30\ 15:00וללא חול המועד ) קיימת גמישות  לעבודה עד  

ואפילו ניתן להשתלב בין   8:15 \8:00וכן תחילת עבודה משעה  
 ( 14:00-9:00השעות   

אחלה של תנאים למתאימים  כולל שכר בסיס + פרמיה קבועה  
על כל שעה + בונוסים על שירות, מתנות בחגים,  10%של 

מתנות ליולדת, סבסוד קייטנות, אירוע לילדים שעולים לכיתה  
 א, אפשרויות קידום והתפתחות ועוד ועוד 

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

 


