חברים יקרים,
מתוך רצון לסייע בתגבור המערך הלוגיסטי והייצור להל''ן משרות פנוייות בתחומים רבים בארגונים רבים ,המשוועים לכ''א בימים אלו
( בתפקידים שאינם בהכרח תחומי פעילות הפורום ,אך ברצוננו לסייע ככל שניתן ).אנא העבירו מייל זה לכל גורם אפשרי גם מחוץ
לחברתכם שנוכל לסייע למועמדים דורשי עבודה שמספרם גדל כיום מחד ,ולחברות במשק אשר הנן מל''ח וזקוקות לעזרה בכ''א נוסף.
העבירו לכולם למשפחות ,למדיה ולכל תפוצה אפשרית כך נסיייע למשק הישראלי תחת משבר הקורונה
למשרות בכירות ניתן לפנות לפורום קיימות בודדות בעת הזו
משרות
 .1לקבוצת ויסוצקי במרלוג באזור שוהם דרושים  5מחסנאים עם ניסיון בליקוט במערכת ליקוט קולי
מועמדות ניתן לשלוח במייל GilV@wtea.com :
 .2למשרות בשופרסל רצ''ב מטה
 .3למפעלי אסם בדרום הארץ {שדרות ,קרית גת} מגייסים
מפעילי/ות מכונה ,עובדי/ות ייצור ואריזה לקווי הייצור
עבודה במשמרות – שבוע בוקר ,שבוע צהרים ,שבוע ערב
שכר -בסיס  +תוספת אחוזי משמרת +תשלום על שעות נוספות ,נכונות לעבודה פיזית
לפרטים נוספים אפשרי לשלוח מייל לכתובת Jobs.Osem@il.nestle.com
מגורים באזור הדרום {אשדוד ,אשקלון ,באר שבע ,שדרות ,אופקים ,נתיבות ,קרית גת ,קרית מלאכי}
קבוצת אסם סחר מגייסת סדרני/ות סחורה לסופרים השונים ברחבי הארץ
משרה זמנית עד  3חודשים ,נכונות עבודה פיזית ,העסקה דרך חברת כ"א ,נכונות לעבודה במשמרות |בוקר
וערב} .לפרטים נוספים אפשרי לשלוח מייל לכתובת Jobs.Osem@il.nestle.com
.4לחברת ליימן שליסל ביבנה
המשרה הינה משרת מחסנאי -מלקט עם רישיון מלגזה חובה ,מחסן ממוחשב ,ליקוט ע"י Pick by voice
כרגע עובדים במשמרות16:00-24:30 , 07:00-16:00 :
מועמדות ניתן לשלוח במייל  michalH@l-s.co.il :או Saritp@l-s.co.il
 .5ראו מטה ריכוז משרות של תנובה, jobs1@tnuva.co.il -
שופרסל  nirag@shufersal.co.il -ושטראוס jobs.facebook@strauss-group.com-
ופליינג קרגו –  orit_taubchen@flying-cargo.comניתן לפנות לפורום לקבלת משרות נוספות מחברות נוספות.

מועמדים למשרות
ישנם עובדים דיסקרטים שפנו לפורום אותם נפנה ישירות לגורם הרלוונטי למייל coo02@zahav.net.il
 .1עובדים מסורים ומועמדים לתפקידים של סבלים ,נהגים ונהגי מלגזה
ניתן לפנות לגיל אסקיו במייל gilas@iaa.gov.il
 .2עובדי ייצור מסורים מחברה המפתחת ומשווקת מוצרי רפואה ,מעוניינים בעבודה לתקופה זו בתגבור
הייצור בקרב חברות אחרות.
ניתן לפנות לפורום שיעביר לחברה שמעמידה את עובדיה לשם כך
ישנן חברות רבות שביקשו להשאר דיסקרטיות ,לכן פניות בכתב ינותבו לגורמים הרלוונטיים
לרשותכם תמיד ,סיגל ג'ורג'ביץ' coo02@zahav.net.il
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