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 צפת, עכו, חיפה, ערד -מפעילי/ות מכונה

 כמו מובילים מותגים מגווןעם , בעולם הגדולות הצריכה מוצרי מחברות אחת הינה וורייוניל חברת

 יעדים המשלב חזון ליצור דגלה על החברה חרטה. ועוד בדין, קליק, AXE, פינוק, שטראוס גלידת

 וטיפוח אישי טיפוח, תזונה בנושאי צרכנים למיליארדי מענה יום מדי נותנים אנו. קיימות עם עסקיים

אתר צפת  -החברה למוצרי יצור אתרי ארבעה ובעלת, עובדים 2000-כ מונה החברה, בישראל. הבית

אתר חיפה , ת שטראוסומייצר את גלידהאתר עכו )בייגל בייגל(,  BB–מייצר את ורד הגליל, קליק ה

המייצר את דגני הבוקר של תלמה. -, אתר ערדק ועודופינ ממרחים, בדין,הקנור, מוצרי מייצר את ה

 

 

 משרה מלאה -היקף עבודה 

  בוקר, צהרים ולילה. -משמרותבהינה העבודה 

  הסעות, ארוחות ורווחה ע"פ ההסכם הקיבוצי באתר. -תנאים נלווים 

 : ניסיון נדרש

 בתחום טכני. תעודת הנדסאי 

 יתרון -רקע טכני 

  גבוהה למקום העבודהאחריות ומחויבות 

  נכונות לעבודה פיזית 

  נכונות לעבודה במשמרות 
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 צפת, עכו, חיפה, ערד -עובדי/ות יצור

 כמו מובילים מותגים מגווןעם , בעולם הגדולות הצריכה מוצרי מחברות אחת הינה וורייוניל חברת

 יעדים המשלב חזון ליצור דגלה על חרטההחברה . ועוד בדין, קליק, AXE, פינוק, שטראוס גלידת

 וטיפוח אישי טיפוח, תזונה בנושאי צרכנים למיליארדי ענהמ יום מדי נותנים אנו. קיימות עם עסקיים

אתר צפת  -החברה למוצרי יצור אתרי ארבעה ובעלת, עובדים 2000-כ מונה החברה, בישראל. הבית

אתר חיפה , ת שטראוסומייצר את גלידהאתר עכו , )בייגל בייגל( BB–מייצר את ורד הגליל, קליק ה

 מייצר את דגני הבוקר של תלמה.ה -, אתר ערדק ועודוממרחים, בדין, פינהקנור, מוצרי מייצר את ה

 

 

 משרה מלאה -  היקף עבודה 

 בוקר, צהרים ולילה. -משמרותהעבודה הינה ב 

 ורווחה ע"פ ההסכם הקיבוצי באתר הסעות, ארוחות - תנאים נלווים. 

 : ניסיון נדרש

 יתרון -רקע טכני 

  העבודה למקוםגבוהה אחריות ומחויבות 

  נכונות לעבודה פיזית 

  נכונות לעבודה במשמרות 
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