
 טכנולוג/ית למפעל מזון

 :תיאור התפקיד

 סיוע וטיפול יסודי ומהיר בחריגות טכנולוגיות בתהליך הייצור.

 גורם הכרחי ומקצועי בתכנון קווי ייצור והצגת דרישות טכנולוגיות בנוגע לציוד חדש.

לרגולציה אחריות מקצועית בתהליכי ייצור ותהליכי ניקיון בהתאם לדרישות הטכנולוגיות ובהתאם 

 והתקינה.

 כתיבת נהלים ויישומם ברצפת הייצור -טיפול מקצועי וסיוע בתחומי האיכות בפסי הייצור, לרבות 

 טיפול בתחום הניקוי והחיטוי ברצפת הייצור, בהתאם לנהלי האיכות ונהלי העבודה.

 משרה מלאה, נדרשת נכונות לעבודה בשעות נוספות וימי ו' במידת הצורך.

 :דדרישות התפקי

 חובה. -תואר ראשון בהנדסת מזון/ מדעי המזון/ ביוטכנולוגיה 

 חובה. - officeשליטה טובה ביישומי 

 חובה. -נכונות לעבודה בשעות עבודה שאינן שגרתיות, וימי ו' 

 חובה. -מגורים באזור השפלה/ מרכז 

 יכולת תעדוף משימות וקבלת החלטות באופן עצמאי.

 ות.שירותיות ואדיבות לצד מקצועי

 יכולת עבודה בסביבה רבת משימות וממשקים.

 מגורים באזור דרום/שפלה/מרכז -מנהל/ת איכות וטכנולוגיה

 במסגרת התפקיד:

ניהול תחום האיכות והטכנולוגיה לרבות המעבדה ואחריות כוללת על תהליכי האיכות והטכנולוגיה 

 מקצה לקצה.

 יוס, הדרכה, חניכה והסמכה. כולל ג -וניהול צוות עובדים ומנהלים  החברות בהנהל

 ניהול ממשקים מול גורמי פנים )כגון מו"פ, מדען ראשי( ורשויות בתחומי האיכות והטכנולוגיה.

ריכוז וניהול פרויקטים בתחום האיכות והטכנולוגיה כגון: עלויות, שיפור, טכניקות סטטיסטיות ומצוינות 

 תפעולית.

 :דרישות התפקיד

 חובה. -או מהנדס/ת מזון/ ביוטכנולוגיה  טכנולוג/ית

 יתרון. -תואר שני בתחום המזון או הניהול 

 חובה.  -שנות ניסיון לפחות בתעשיית המזון/ הפרמצבטיקה  4

 חובה.  -ניסיון בניהול מנהלים ועובדים 

 חובה. -שליטה באנגלית 

 יתרון. -( MES, MOVEXהכרות עם מערכות מידע )

 והנעת עובדים וממשקים.יכולות בין אישיות 



 אסרטיביות.

 יכולת קבלת החלטות.

 יכולת עבודה תחת עומס וריבוי משימות.

 מגורים באזור קריית שמונה -מנהל/ת בטיחות ואיכות סביבה

 :תיאור התפקיד

 הובלת תרבות בקרב מנהלי ועובדי המפעל ליצירת סביבת עבודה בטוחה.

 רישות החברה.הטמעת נהלי בטיחות בהתאם לדרישות החוק וד

 בניית תכניות עבודה על בסיס מתודת מטה הקבוצה.

 מניעת אירועים ותקריות בגישה פרואקטיבית.

 סיוע מקצועי וליווי בניתוח אירועי בטיחות ואירועי נפגע.

 אחריות לקיום ועדת בטיחות מפעלית.

 תכנון ויישום תכניות הדרכה והסמכה וביצוע הדרכות עובדים כמתבקש בחוק.

 ן, ביצוע ורישום סקרי סיכונים ומפגעים.תכנו

 תכנון ויישום מערך חירום ותרגיל פינוי. הובלת צוות חירום מפעלי.

 והובלה לשיפור מתמיד בביצועים. 18001הטמעה וניהול מערכת 

 עבודה מול גורמי רגולציה )כבאות, משטרה, איכות הסביבה, פיקוד העורף(.

ידוא עבודה שוטפת עפ"י התקנות והדרישות, ביצוע פעולות אחריות לתחום איכות הסביבה, לרבות ו

 מתקנות ומעקב אחר ביצוע.

 :דרישות התפקיד

 חובה. -תעודת ממונה בטיחות בעבודה ע"י משרד התמ"ת ובעל/ת כשירות בתוקף 

 יתרון. -תואר ראשון 

 חובה. -שנים לפחות בעבודה כממונה בטיחות במפעל יצרני  3ניסיון של 

 חובה. - OFFICEה עם מערכות ממוחשבות ויישומי ניסיון בעבוד

 חובה. -בקיאות בהוראות ונהלי עבודה במפעלים יצרניים 

 חובה. -ותקנות נוספות  ISOהיכרות עם נהלי 

 יתרון. -הסמכה למכין תכנית בטיחות/ ממונה אש/ עבודה בגובה 

 יתרון. - 18001/14001ניסיון בעבודה עם תקני 

 ועבודת צוות.יכולת להנעת ממשקים 

 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, כולל שישי וערבי חג, במידת הצורך.
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