
 

 01/12/21  שלום וברכה, 
 לשים דגש על דרישות התפקיד. אבקש 

 ת /על המועמד  מפורטתחוות דעת  + noyn@aminach.co.il  אליי יש לשלוח קו"ח את 
 . מקומות עבודה אחרונים+ סיבות עזיבה 2עם פירוט תפקיד של 

 
 ואשקלון  אשדודאור יהודה, יהוד,  בני עיש, קריית עקרון, בית אלעזרי,  פ"ת, ים, -בת חולון, ראשל"צ,באר יעקב,  לוד, רחובות, רמלה,   –הסעות מאזורי  

 
 

 שעות עבודה:  פירוט משרה:  אור התפקיד: ית  מחלקה: 

מחסן חומרי  

 גלם  

 
 

 מחסנאי/ת מלגזה 

 
 

 
 

 

 

 

 

 דרוש/ה מחסנאי/ת מלגזה. 

 תחומי התפקיד:

 , סידור מחסן, ספירת מלאי

 הכנת ברקודים., רישום כניסות                                    

 חלוקת בגדי עבודה לעובדים, קיפולם וסידורם. -אחריות על תחום הביגוד

 דרישות:  

 רישיון נהיגה ב'  -

 חובה! –רישיון מלגזה  -

 ניסיון קודם של שנתיים ומעלה כמחסנאי/ת! -

 לעבודה פיזית.נדרשת נכונות  -

 יתרון!-רישיון עבודה בגובה  -

 חשבון. ידיעת קרוא וכתוב בעברית+ באנגלית וידע ב-שנות לימוד 12 רצוי בוגר/ת  -

 ידע בהפעלת מחשב.  -

 יתרון! -ידע בבוסנובה -

   ₪ 40שכר: 

 

 חודשים* 3עד   -*משרה בהעסקה

 

 

 

 

 

 + 7:00-16:15ה' -א'

 נכונות לשעו"נ 

 

 הצורךבמידת -ימי ו'

mailto:noyn@aminach.co.il


 

 הרכבה 
 עובד ייצור 

 
 

 

 עובד/ת ייצור לקו אריזהרוש/ה ד

 אחריות על המשרה כוללת 

 אריזת מוצרים כמו מיטות וספות.

 דרישות:

   חובה!-בייצורכעובד/ת ייצור  נסיון קודם - 

 ויכולת התמדה גבוהה רקע טכני-

 נכונות לעבודה בעמידה -

 ק"ג.   20נכונות לעבודה פיזית של עד -

 תפוקות  עפ"י+ פרמיה לשעה ש"ח 34שכר 

 

 חודשים* 3עד   -*משרה בהעסקה

 

 

 + 7:00-16:15ה' -א'

 נכונות לשעו"נ 

 ( 18:15)עד 

 

 לסירוגין -ימי ו'

 ( )בתשלום שעו"נ

 מחסנאי/ת מלגזה  עץ 

 

 דרוש/ה מחסנאי/ת מלגזה למפעל העץ. 

 התפקיד כולל: פריקת חומרי גלם ממשאיות 

 ואחסונם במחסן. עבודה על מלגזת דיזל. 

 פריקה גם באמצעות המלגזה וגם ידנית. 

 כולל סדר וניקיון במחסן, העמסת מכונות בחומרי גלם. 

 בהמשך נדרש לבצע הזמנות רכש במחשב, 

 לכן רצוי זיקה טובה למחשבים.

 חובה!-ניסיון של שנה ומעלה כמלגזנ/ית

 יתרון!  -ניסיון במלגזת דיזל בשטח מפעלים/ מרלו"ג

 ק"ג.   20עד -נכונות לעבודה פיזית

 רצוי מאוד!-ידע במחשב

  )יקבע לפי ניסיון( ₪  40-39שכר: 

 +פרמיה 

 ₪ לשעה(  41-42- )ביחד עם פרמיה יגיע ל

 

 חודשים*  3  -*משרה בהעסקה

 

 

 

 + 7:00-16:15ה' -א'

 נכונות לשעו"נ 

 ( 18:15)עד 

 

 לסירוגין -ימי ו'

 ( )בתשלום שעו"נ



 

 צבע/ית

 דרוש/ה צבע/ית למפעל העץ.

 הצביעה באמצעות ריסוס צבע. 

 חובה!-נדרש ניסיון קדום בצביעה על עץ

 יתרון!-ניסיון בעבודות ליטוש

 נדרשת מיומנות טובה בצביעה על עץ.

 ₪.  38שכר: 

 *חודשים 3עד   -בהעסקה*משרה 

 

 

 + 7:00-16:15ה' -א'

 נכונות לשעו"נ 

 ( 18:15)עד 

 

 לסירוגין -ימי ו'

 ( )בתשלום שעו"נ

 מזרנים 

 
 

 תופר/ת

 
 

 
 

 

 

 ם.העבודה כוללת תפירת מזרני

   דרישות:

 חובה! - ניסיון כתופר/ת

 חובה!  -תניסיון במכונות תעשייתיו

 ויכולת התמדה. רצינות , נדרשת נכונות לעבודה פיזית

   +פרמיה₪ לשעה  43שכר: 

 * חודשים 3עד  -עסקה הב *משרה                                   

 

 
 + 7:00-16:15ה' -א'

 נכונות לשעו"נ 

 ( 18:15)עד 
 

 לסירוגין -ימי ו'
 ( )בתשלום שעו"נ        

 הפצה 

 

 

   מתקין/הנהג/ת  
   טון 12עד 

 לניר צבי
 תקנים(  3)

 
 

 בבתי הלקוח בכל רחבי הארץ. הובלה והרכבה 

 , יתרון לניסיון בהרכבת רהיטים  רקע טכנידרישות: 
 שירות גבוהה.  תודעתובעל/ת 

 ! חובה -טון  12רישיון עד 

 ! יתרון -ניסיון בנהיגה במשאית של שנתיים ומעלה
 נכונות לעבודה מאומצת.  

 שנות לימוד לכל הפחות. 12 –השכלה 
 יתרון משמעותי! -רכב כבד( -)רישיון טריילר Eרישיון 

 ניתן גם להעביר מועמדים ללא רישיון ג' עם ניסיון בהובלות

 שעות עבודה   10כל יום מקבלים אוטומטית תשלום על 
 גם אם עובדים פחות

 ₪ ליום   100+ פרמיה מינימלית של 
 100-במידה ולא מגיעים לפרמיה גבוה מ

 ₪ ביום(   100-מ)לרוב מקבלים פרמיה גבוהה 

11-10 K  בממוצע   1,500לא כולל טיפים של  ,בממוצע ₪ 

 * חודשים 3  -*משרה בהעסקה

 , 7:00-16:00ה' -א'
 . 17:00לפעמים עד 

 נכונות לשעו"נ 

 
 אופציונאלי-ימי ו'

 )בתשלום של שעו"נ(



 

 

 חנויות

 יועצ/ת מכירות לרשת

 לכפ"ס  "גוד נייט"
 

 

 החברה. מתן שירות וביצוע מכירה ללקוחות 
 עבודה מאתגרת ומעניינת! 

 נדרשת ורבליות, תודעת שירות גבוהה,  
 כושר שכנוע ואוריינטציה מכירתית. 

 כגון: נדרש ניסיון במכירות פרונטאליות מורכבות
 ריהוט, מוצרי חשמל, מטבחים וקרמיקה. 

 לסירוגין. -עבודה במשמרות בוקר וערב. שישי 

 שעות בחודש 130-120-משרה חלקית
  

 לסניף: 
 כפ"ס 

 
  K 8.5-7צ"ש: 

 *משרה בהשמה* 
 

 

 משמרות בוקר וערב 

שעות משמרת ביום   6 –כ 

 )בוקר וערב(. 

 לסירוגין.-שישי 

 

 ימי עבודה בשבוע  6סה"כ 

 

 

 יועצ/ת מכירות  
 לצפון 

 דיסקרטי! 
 

 

 

 מתן שירות וביצוע מכירה ללקוחות החברה. 
 עבודה מאתגרת ומעניינת! 

 נדרשת תודעת ורבליות, שירות גבוהה,  
 כושר שכנוע ואוריינטציה מכירתית. 

 כגון: עדיפות לניסיון במכירות פרונטאליות מורכבות

 ריהוט, מוצרי חשמל, מטבחים וקרמיקה. 
 לסירוגין. -עבודה במשמרות בוקר וערב. שישי 

 שעות בחודש 140-משרה חלקית

 ( ! )דיסקרטי עבודה באחת החנויות בצפון
 

  K 8-7.5צ"ש: 
 *משרה בהשמה* 

 

 משמרות בוקר וערב 

שעות משמרת ביום   6 –כ  

 )בוקר וערב(. 

 לסירוגין.-שישי 

 

 ימי עבודה בשבוע  6סה"כ 

 


