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  איש אחזקה

 תיאור

 לצוות האחזקה. ת/דרוש /ה מכונאי

 בקרה והפעלת מכונה מורכבת, פיקוח

 תיקון מכונות במחלקה ואחזקתן 

 עבודה לפי מפרטים והוראות עבודה

 , ימי שישי לסירוגין07:00-17:00שרה מלאה מ

 נכונות לשעות נוספות

 תנאים סוציאליים ושכר מתגמל.

 דרישות

 יתרון. -ת מכונות /הנדסאיטכנאי/ת או 

 מכאניקה, פניאומטיקה, הידראוליקה. -הבנה טכנית 

ניסיון עבודה כמפעיל/ת מכונות, רקע וידע טכני עם 

 מכונות ייצור.

 , יחסי אנוש טובים.תודעת שירות גבוהה

 ישנן הסעות מסודרות ממגוון אזורים בארץ.

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

  הנהלת חשבונות ספקים

 תיאור

עבודה לדרוש/ה מנהל/ת חשבונות למשרה מלאה 

 מאתגרת ומעניינת!.

ספקי החברה תוך כדי תשלומים לטיפול שוטף ב

 הקשת חשבונית.

מתן שירות לממשקים מגוונים בחברה, טיפול בהחזרי 

 ק"ק.

 תנאים סוציאליים ושכר מתגמל.

 

 דרישות

 2הנהלת חשבונות סוג 

 ידע בתוכנות האופיס

 סדר וניקיון

 יחסי אנוש מעולים

 עבודת צוות

 ניסיון כשנה ומעלה בתחום.

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
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  חשמלאי מוסמך

 תיאור

 דרוש /ה חשמלאי /ת מוסמך /ת לצוות האחזקה.

 עבודה מגוונת הכוללת תחזוקת ציוד ומכונות.

 טיפול במערכות חשמליות ומכניות במפעל.

וסיוע אבחון תקלות בבקרים מתוכנתים 

 בפתרונן.

, ימי שישי 07:00-17:00משרה מלאה 

 לסירוגין

 נכונות לשעות נוספות

 תנאים סוציאליים ושכר מתגמל.

 דרישות

 חובה. -רישיון חשמלאי מוסמך/ ראשי / טכנאי 

 , יחסי אנוש טובים.תודעת שירות גבוהה

 ידע טכני נרחב.

שנים במפעלים תעשייתיים ותחזוקת  5ניסיון של 

 חובה! -מכונות 

 יתרון. -ידע בבקרים 

 ישנן הסעות מסודרות ממגוון אזורים בארץ.

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

  יועצי מכירות

 תיאור

 לרשת "גוד נייט"

דרושים יועצ/ת מכירות נמרצים לחנויות 

באזורים: חולון, ראשל"צ, צומת בילו וחוצות 

 המפרץ 

 לעבודה מאתגרת ומעניינת!

 שעות ביום  6 -רוגין כיבוקר/ערב לסבמשמרות 

 כולל עבודה בימי שישי וצאת שבת.

 !תנאים סוציאליים ושכר מתגמל

 דרישות

 השכלה תיכונית מלאה ומעלה

חובה )עדיפות  –ניסיון במכירות פרונטליות מורכבות 

 בענף הריהוט(

 יחסי אנוש טובים.

 תודעת שירות גבוהה

 

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 ***נא לציין אזור עבודה מבוקש על גבי קו"ח***

 

  יועצי מכירות

 תיאור

 לרשת "עמינח סנטר"

 דרושים יועצ/ת מכירות לחנות באשקלון.

 עבודה מאתגרת ומעניינת!

 שעות ביום  6 -משמרות בוקר/ערב לסרוגין כ

 כולל עבודה בימי שישי וצאת שבת.

 !תנאים סוציאליים ושכר מתגמל

 

 דרישות

 תיכונית מלאה ומעלה השכלה

חובה )עדיפות  –ניסיון במכירות פרונטליות מורכבות 

 בענף הריהוט(

 יחסי אנוש טובים.

 תודעת שירות גבוהה

 

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

mailto:nella@aminach.co.il


 nella@aminach.co.il במייל : בציון שם במשרה לשליחת קורות חיים

 

 

  כלכלן/ית

 תיאור

 לחברה יצרנית מובילה בתחום פתרונות השינה

 דרוש/ה כלכלן/ית למשרה מלאה 

 ומעניינת!.עבודה מאתגרת 

תחזוקה של כל מערך המחירונים והמחרה לכל 

 פלחי השוק של החברה.

 בדיקה ואחזקה של מערך המבצעים.

מתן שרות ומענה לכל המשתמשים בכל הקשור 

 למחירים, מחירונים, מבצעים וכיו"ב.

בדיקה שוטפת של המחירים מול העלויות )רווח 

 גולמי( והתראות על חריגים.

 

 דרישות

אר בכלכלה/ מנהל עסקים מכללה או בוגר/ת תו

 אוניברסיטה

 חובה-ידע וניסיון בתמחיר

 יכולת אנליטית טובה

 יכולת עריכת דוחות כלכליים 

 גבוהה -ידע ושליטה בתוכנות האופיס 

 ( יתרון400ASידע בבוסה נובה )

 ירידה לפרטים ,סדר וארגון

 ביות וראש גדולאסרטי

 עבודת צוות, יחסי אנוש מעולים

 סוציאליים ושכר מתגמל.תנאים 

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

  התקנותוטכנאי/ת ’ נהג/ת ג

 תיאור

דרוש /ה נהג /ת הובלה והרכבת מוצרים 

 בבתי הלקוח ברחבי הארץ.

נוסף  ת/איסוף המכולה מהמפעל עם נהג

 ופיזור בבית הלקוח.

ימים בשבוע + ימי שישי  5העבודה 

 לסירוגין לפי הצורך.

 נכונות לשעות נוספות.

 תנאים סוציאליים ושכר מתגמל.

 

 דרישות

 השכלה תיכונית מלאה ומעלה

 רקע טכני

 ניסיון בהרכבת רהיטים

 שנתיים לפחות. -ניסיון בנהיגה על משאית

 יחסי אנוש טובים.

מועמד /ת אמין /ה, ישר /ה, יכולת לעבודה בצוות וחברותי 

 .שגרתיתת עם מוטיבציה גבוהה לעבודה מעניינת ולא /

 תודעת שירות גבוהה

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
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  מנהל/ת חנות דגל במרכז

 תיאור

 דרוש/ה מנהל/ת חנות דגל במרכז.

התפקיד כולל ניהול מכירות, תפעול הסניף, 

אנשי מכירות, ניהול יחידת רווח והפסד  הנעת

 וניהול מלאי.

 עבודה מאתגרת ומעניינת!

ימים  6)כולל עבודה בימי שישי ושבת( סה"כ 

 בשבוע.

 תנאים ושכר מצוינים!!

 דרישות

 השכלה תיכונית מלאה ומעלה

חובה )עדיפות בענף  –ניסיון בתחום הקמעונאות

 הריהוט(

יחסי  רצון להשקיע,וורבליות, ייצוגיות, יכולת שכנוע, 

 ותודעת שירות גבוהה אנוש טובים

 עבודה בתנאי לחץ

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
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