
 9.8.16 -ות משרות חדש

 

 לבוגרי קורס ללא ניסיון!

 .מתאם/ת תפעול יצוא אווירדרוש/ה:  לחברה לשירותים לוגיסטיים בינלאומיים באזור לוד,

 .8:00-17:00ה', -משרה מלאה: א'

 :תיאור המשרה

  קבלת משלוחים לייצוא -טיפול ותפעול משלוחי יצוא אוויריים 

 פתיחת הזמנות במערכת 

  הדוקומנטים למשלוחהכנת 

 )טיפול פיזי בחבילה )מדבקות / ביטחון / שיקוף 

 תיאומים מול חברות תעופה 

 סוכנים בחו"ל ולקוחות בארץ 

 פיקוח על תהליכי מכס 

 תמחור משלוחים והכנת הצעות מחיר 

 מעקבי משלוחים 

 דיווחי סטטוס ללקוחות 

 מרובה  הפקת חשבוניות ובדיקת חיובים וחשבונות. העבודה כרוכה בתכתובת

 ושיחות בשפה האנגלית מול חו"ל.

 :דרישות

 הכשרה תינתן בחברה!! אפשרויות קידום!! -לא נדרש ניסיון קודם 

 יכול ביטוי בכתב ובע"פ. -אנגלית ברמה גבוהה 

 יתרון משמעותי. -הכרת עולם התוכן של הסחר הבינלאומי 

 יכולת עבודה בצוות.

 יכולת עבודה בסביבה דינמית ותוססת.

 raz@ytaron.co.ilקו"ח יש לשלוח לרז 

 

 .יצוא-מתאם/ת יבואדרוש/ה:  לחברת ספנות באזור המרכז,

 .8:00-17:00ה', -משרה מלאה: א'

 :תיאור המשרה

  קבלת הזמנות מלקוחות -טיפול במשלוחי יבוא יצוא 

 ת הזמנות במערכת, הכנת דוקומנטיםפתיח 

 מעקבי משלוחים 
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 דיווחי סטטוס ללקוחות 

 כנת הצעות מחירה 

  וחשבונותבדיקת חיובים 

 .פתרון בעיות בזמן אמת 

 :דרישות

 אנגלית ברמה טובה מאוד.

 יתרון משמעותי. -ניסיון בשירות לקוחות 

 יתרון משמעותי. -רקע/ידע/הכרת עולם התוכן של הסחר הבינלאומי 

 יכולת עבודה בצוות.

 raz@ytaron.co.ilלשלוח לרז קו"ח 

 

 26.7.16-עודכן ב

   .פקיד/ת עמילות מכס יצואדרוש/ה   ,חברה לשילוח בינלאומי ועמילות מכס בחיפהל

 .08:00-16:30ה -משרה מלאה א

 תיאור המשרה

 קבלת הזמנות מלקוחות 

 פתיחת תיקים במערכת 

  יבשתיות מול לקוחותתיאום הובלות 

 נמלים ומובילים יבשתיים 

 .הכנת שטר מטען ליצוא, הכנת דוקומנטים, הפקת רשימונים וביצוע שליפות 

 .בדיקת חשבוניות וחיובים של ספקי שירות 

 :דרישות

 בוגר/ת קורס יבוא/יצוא וסחר בינלאומי יתרון משמעותי.

 אנגלית ברמה טובה 

 Merav@ytaron.co.ilקו"ח יש לשלוח למירב: 

 

 )ללא ניסיון( פקיד/ת יבואדרוש/ה  לחברה לשילוח בינלאומי ועמילות מכס באזור רמת גן,

 .8:00-17:00ה', -משרה מלאה: א'

 :תיאור המשרה

 .טיפול במשלוחי יבוא ימיים ואוויריים 

 קבלת הזמנות מלקוחות 
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  במערכתפתיחת ההזמנות 

 עקב הזמנות מול הסוכנים בחו"ל עד הגעת המשלוח לארץ. מfollow up. 

  אוניות, טיסות/ נחיתות, הודעות ללקוחות. -בדיקת צפי 

 הוצאת חשבוניות ללקוחות 

 הודעות על הגעת טובין 

 .פקודות מסירה 

  בדיקת חיובים, חשבונות ואישורם. -סגירת התיק 

 :דרישות

 הכשרה תינתן בחברה! -יסיון קודם לא נדרש נ

 יתרון משמעותי. -סחר בינלאומי  -בוגר/ת קורס יבוא/יצוא 

 יתרון. -ניסיון ביבוא 

 אנגלית ברמה גבוהה.

 יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת.

 יכולת עבודה בצוות.

 תודעת שירות מפותחת.

 sharon@ytaron.co.il: לשרון לשלוח יש ח"קו

 

 

 19.7.16-עודכן ב

 .BACK-OFFICE ת/פקיד ה/דרוש המרכז באזור ספנות לחברת

 

 .8:00-17:00', ה-'א: מלאה משרה

 

 :המשרה תיאור

, מחיר הצעות מעקב, מחיר הצעות הכנת, ל"בחו וסוכנים גדולים לקוחות מול המסחריים הקשרים על אחריות

 בנושאים טיפול, ל"בחו לסוכנים מענה, בשטח הנמצאים מכירות באנשי תמיכה, סוכנים מול מחירים בדיקת

 .המכירות לאנשי פגישות קביעת, בדוחות והכנת טיפול, ומכירה לשיווק הקשורים

 

 :דרישות

 יתרון - יצוא או ביבוא לאומית רב חברה/  תעופה/  ספנות/  בינלאומית שילוח מחברת ניסיון 

 !משמעותי

 חובה - גבוהה ברמה אנגלית! 

 יתרון – הבינלאומי השילוח לתחום אוריינטציה/  יצוא-יבוא קורס ת/בוגר 

 משמעותי יתרון - אקדמאית השכלה. 

 שיווקית אוריינטציה. 

 

  raz@ytaron.co.il: לרז לשלוח יש ח"קו

 

 17.7.16-עודכן ב

 .מתאם/ת תפעול יצוא אווירדרוש/ה:  בינלאומיים באזור לוד,לחברה לשירותים לוגיסטיים 
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 .8:00-17:00ה', -משרה מלאה: א'

 :תיאור המשרה

קבלת משלוחים לייצוא, פתיחת הזמנות במערכת, הכנת  -טיפול ותפעול משלוחי יצוא אוויריים 

חברות תעופה,  הדוקומנטים למשלוח, טיפול פיזי בחבילה )מדבקות / ביטחון / שיקוף(, תיאומים מול

סוכנים בחו"ל ולקוחות בארץ,פיקוח על תהליכי מכס, תמחור משלוחים והכנת הצעות מחיר, מעקבי 

העבודה כרוכה משלוחים, דיווחי סטטוס ללקוחות, הפקת חשבוניות ובדיקת חיובים וחשבונות. 

 בתכתובת מרובה ושיחות בשפה האנגלית מול חו"ל.

 :דרישות

  אפשרויות קידום .כשרה תינתן בחברהה -לא נדרש ניסיון קודם 

  יכול ביטוי בכתב ובע"פ. -אנגלית ברמה גבוהה 

  יתרון משמעותי. -הכרת עולם התוכן של הסחר הבינלאומי 

 .יכולת עבודה בצוות 

 .יכולת עבודה בסביבה דינמית ותוססת 

  raz@ytaron.co.il: קו"ח יש לשלוח לרז

 26.6.16-עודכן ב

 

 נציג/ת תפעול יבוא )נתב"ג( 

 

 :משרהה תיאור

 לחברת שילוח בינלאומית מובילה דרוש/ה נציג/ת תפעול בתחום היבוא.

 פתיחת תיקים במערכת, התנהלות שוטפת טלפונית ,הזנת נתונים למערכת.

 , שישי אחת לשלושה שבועות.17:00-22:00ה בין השעות: -שעות עבודה: א

 

 :דרישות

 יכולת הגעה עצמאית לנתב"ג 

 נכונות לעבודה בשעות הערב 

 אנגלית ברמה טובה 

 .מתאים מאוד לסטודנטים 

  IDaniel@fdx.co.il -איריס דניאל קורות חיים לשלוח ל

 

 

 נציג/ה לקוח בתחום היבוא לחברת שילוח 

 

 תיאור המשרה:

דרוש /ה נציג /ת לקוח לחברת שילוח בינלאומית  

מתן מענה טלפוני מקצועי לקוחות, טיפול בכל נושא היבוא מול הלקוחות התנהלות מול ממשקים  '

  מערכות באנגלית +לעיתים שיחות עם לקוחות  -אנגלית ברמה טובה, פנים וחוץ ארגוניים

 

 משרה מלאה: ימים א-ה בין השעות: 08:00-17:00

בימי ראשון וחמישינכונות לשעות נוספות, בעיקר   

 ימי שישי אחת לחודש )לא מתאים לסטודנטים(
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 דרישות:

 גת הגעה עצמאית לנתב"יכול 

 אנגלית ברמה טובה 

 שירותיות, אדיבות, סובלנות 

 

 דגשים:

 יתרון  –ניסיון של עבודה בשירות

 יכולת הגעה עצמאית לנתב"ג

הלקוחות.חשוב להדגיש למועמדים שרוב היום הם מתנהלים טלפונית מול   

 

  IDaniel@fdx.co.il -איריס דניאל קורות חיים לשלוח ל

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 לחברת שילוח בינלאומית  ערב  –נציג/ת יבוא 
 

 תיאור המשרה:
 לחברת שילוח בינלאומית דרוש /ה נציג /ת יבוא לשעות הערב

מול ממשקים  התנהלות במיילים ובטלפון מתן מענה טלפוני ללקוחות,  טיפול בתיקים וסוגיות מכס, 
 אנגלית ברמה טובה פנים וחוץ ארגוניים.

 
 שעות:

 מתאים לסטודנטים !
 ראשון עד חמישי

משמרות שבועיות 5 – 17:00-22:00  
שבועות 3ל  1שישי   

 *ניתן לשלב גם 4 פעמים בשבוע משמרת ערב פלוס משמרת שישי קבועה
 

 דרישות:
 יכולת הגעה עצמאית לנתב"ג

 אנגלית ברמה טובה
 שירותיות, אדיבות, סובלנות

 
 דגשים:

 אפשרויות קידום בהמשך לנציג יבוא המטפל בלקוחות עסקיים )בוקר(
 

  IDaniel@fdx.co.il -איריס דניאל קורות חיים לשלוח ל

 

 

 נציג/ת שירות ותפעול בחיפה 

 

 :המשרה תיאור

  משוחררים!!! לסטודנטים/תפקיד ראשון מתאים גם לחיילים

 בחיפה דרוש/ה נציג/ת שירות תפעולי לשעות אחר הצהריים לחברת שילוח מובילה ויציבה לסניפנו
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רים מיילים וממשקים שוטפים עם בלד ופרונטלי, העבודה כוללת טיפול בלקוחות, מענה טלפוני

 .משמרות בשבוע 3העבודה במשרה חלקית, מינימום  לקוחות.

 

 :דרישות

 שירותיות 

 תקתקנות ויכולת עמידה בלחץ 

 יכולת עבודה עצמאית 

 יחסי אנוש מצוינים 

 אנגלית ברמה טובה 

 נדרשת התחייבות לשנת עבודה * 

 

 Idassa@fdx.co.il  -איריס דסהלקורות חיים לשלוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נציג/ת תפעול למשרה חלקית בירושלים 

 

 :המשרה תיאור

  לחברת שילוח בינלאומית דרוש /ה נציג /ת תפעול לאזור ירושלים )גבעת שאול(.

 .עבודה תפעולית, עבודה שוטפת מול בלדרים. מתן שרות פרונטלי וטלפוני ללקוחות

  .שליטה בסביבת עבודה ממוחשבת

 .08:00-17:00בימים ראשון רביעי וחמישי, שעות העבודה 

 :דרישות

 יכולת עבודה עצמאית 

 אנגלית ברמה טובה. 

 אחריות, סובלנות. 

 יכולת עבודה תחת לחץ. 

 התחייבות לשנה. המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 

 

 Idassa@fdx.co.il  -איריס דסהלקורות חיים לשלוח 

 

 2.6.16-עודכן ב

 9339 משרה

 .רפרנט/ית עמילות מכס דרוש/ה: לחברת שילוח מטענים ועמילות מכס באזור לוד

 . 08:00-17:00ה, -משרה מלאה, ימים א

  : תיאור המשרה
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טיפול בשחרור משלוחי יבוא ימיים ואוויריים מהמכס, פתיחת תיקים במערכת, הכנת התיקים למכס, 

התיקים לסיווג, טיפול באישורים ורישיונות מול הרשויות, מעקב התרות, שירות לקוחות ופתרון הכנת 

 בעיות בזמן אמת.

 :דרישות תפקיד

 יתרון משמעותי. -יתרון, תעודת פקיד רישוי בתוקף  -השכלה אקדמאית 

 יתרון משמעותי.  -ניסיון בעמילות מכס יבוא מחברה לעמילות מכס 

 חברת בלדרות / חברת תעופה / יבואן.אפשרי ניסיון ביבוא מ 

  יתרון. –שליטה בתוכנת יוניפרייט 

 idan@ytaron.co.ilקו"ח יש לשלוח לעידן 

 9340משרה 

 follow up -רפרנט/ית יבוא ימי ואווירי  דרוש/ה: לחברת שילוח מטענים ועמילות מכס באזור לוד

 .08:00-17:00ה, -ימים אמשרה מלאה, 

 : תיאור המשרה

טיפול במשלוחי יבוא ימיים ואוויריים, קבלת משלוחים ליבוא, פתיחת הזמנות במערכת היוניפרייט, 

מול  follow up -הכנת הצעות מחיר ללקוחות קיימים, תיאום משלוחים ומעקב אחר המשלוחים 

 וס ללקוחות ופתרון בעיות. חברות תעופה, חברות ספנות וסוכנים בחו"ל. דיווחי סטט

 :דרישות התפקיד

 יתרון משמעותי. - השכלה אקדמאית 

 יתרון. -קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי 

 יתרון משמעותי. -ניסיון ביבוא ימי / אווירי מחברה לשילוח בינלאומי 

 .אפשרי ניסיון ביבוא מיבואן / חברת ספנות / חברת תעופה 

 .אנגלית ברמה גבוהה 

 יתרון. -שליטה בתוכנת יוניפרייט 

 idan@ytaron.co.ilקו"ח יש לשלוח לעידן 

 

 

 

 

 9341משרה 

 .פקיד/ת תפעול יבוא דרוש/ה: לחברת שילוח מטענים ועמילות מכס באזור לוד

 .08:00-17:00ה, -משרה מלאה, ימים א

 :תיאור התפקיד
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פתיחת ספדים במערכת, הכנת תת מצהרים, שידורים למכס, בדיקת צפי הגעת אוניות לנמל ונחיתות 

 מטוסים, הוצאת הודעות ללקוחות על הגעת המטענים לארץ.

הפקת חיובים וחשבוניות, סגירת תיקי יבוא במערכת, בדיקת חיובים של חברות תעופה, חברות 

 ספנות, סוכנים בחו"ל ומסופי מטען. 

 :ות התפקידדריש

 יתרון. -השכלה אקדמאית 

 יתרון. -קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי 

 יתרון משמעותי. -ניסיון בתפעול יבוא ימי / אווירי מחברה לשילוח בינלאומי 

 .אפשרי ניסיון ביבוא מחברת ספנות / חברת תעופה / יבואן 

 .אנגלית ברמה טובה 

 יתרון. -שליטה בתוכנת יוניפרייט 

 idan@ytaron.co.ilקו"ח יש לשלוח לעידן 

 9342משרה 

 pricingנציג/ת דרוש/ה:  לחברת שילוח מטענים ועמילות מכס באזור לוד

 .08:00-16:30ה, -משרה מלאה, ימים א

 :תיאור התפקיד

מול הלקוחות, ניהול מו"מ על  בניית הצעות מחיר ללקוחות קיימים וחדשים, מעקב הצעות מחיר

 מחירים ותנאים מול חברות ספנות, חברות תעופה, סוכנים בחו"ל וסגירת עסקאות. 

 תמיכה באנשי המכירות ואנשי הקווים של החברה. 

 :דרישות התפקיד

 יתרון. - השכלה אקדמאית 

 יתרון משמעותי. -ניסיון בשיווק מחברת שילוח בינלאומית 

 יתרון. -ניסיון במכירות מהדסק 

 .ניסיון מסחרי ביבוא ימי או אווירי 

  .אנגלית ברמה טובה מאוד 

 .אוריינטציה מסחרית 

 יתרון. -שליטה בתוכנת יוניפרייט 

 idan@ytaron.co.ilקו"ח יש לשלוח לעידן 

 24.5.16-עודכן ב

 נציג/ת מכס יצוא.דרוש/ה:  לוד,לחברה לשירותים לוגיסטיים בינלאומיים באזור 

 .10:30-19:00ה', -משרה מלאה: א'

 :תיאור המשרה
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קבלת הזמנות ליצוא, פתיחת ההזמנות במערכת, הכנת דוקומנטים למשלוח, מעקבי טעינה, מעקב 

משלוחים עד הגעת המשלוח ללקוח בחו"ל, פתרון בעיות בזמן אמת, תכתובת מרובה עם סוכנים 

 בחו"ל ולקוחות בארץ.

 :דרישות

  ההכשרה תינתן בחברה! -לא נדרש ניסיון קודם 

  יתרון משמעותי. -בוגרי קורס יבוא, יצוא וסחר בינלאומי 

 .אנגלית ברמה טובה מאוד 

  יתרון. -ניסיון בשירות לקוחות 

 .יכולת עבודה בצוות 

 raz@ytaron.co.ilקו"ח יש לשלוח לרז 

 מנהל/ת תיקי לקוחות.דרוש/ה:  לשירותים לוגיסטיים בינלאומיים באזור לוד, לחברה
 

 .8:00-16:30ה', -משרה מלאה: א'

 :תיאור המשרה

 שימור הלקוח, הגדלת פעילות ותפעול הזמנות. -טיפול בלקוחות העסקיים של החברה 

ן על שירותים קבלת הזמנות מלקוחות, פתיחת הזמנות במערכת, פתרון בעיות בזמן אמת, עדכו

 חדשים / מבצעים / מחירונים.

 :דרישות

  ההכשרה תינתן בחברה! -לא נדרש ניסיון קודם 

  יתרון משמעותי. -השכלה אקדמאית 

 .אנגלית ברמה גבוהה 

  יתרון. -ניסיון בשירות לקוחות 

 .אוריינטציה שירותית מכירתית 

 .יכולת עבודה עצמאית בסביבה ממוחשבת 

 raz@ytaron.co.ilקו"ח ניתן לשלוח לרז 

 17.5.16-עודכן ב

דרוש/ה  ,ל"הבינ והמיגון התחבורה לשוק שמשות ומשווקת המייצרת OSG ,צובה אורן לחברת

 להחלפה לחופשת לידה. אחראי/ת ייצוא ושילוח בינ"ל,

 תיאור התפקיד: - יצוא ושילוח בינ"ל /תאחראי

 קבלת צפי משלוחים , סגירה מול משלחים וקביעת בוקינג למשלוח •

 תיאום, קבלת הצעות מחיר, מו"מ -עבודה מול חברות השילוח •

 הנהח"ש הכנת מסמכי ייצוא והעברתם כולל ממשק מול •

 אריזה וסוג מוצרים הוצאת משלוחים מהמחסנים בהתאם להוראות •

 .ימי וחברות שילוח שילוח ארה"ב ואירופה, הטסות, -עבודה מול חו"ל •

 העבודה בקיבוץ צובה ליד מבשרת ציון   

 המשרה פתוחה גם בפני בוגרי קורס ייצוא ושילוח בינ"ל!   
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 :דרישות התפקיד

 תעשייתיות או מחברות שילוח. -בחברות ייצור עדיף -ניסיון של למעלה משנה בתחום הייצוא • 

יחסי אנוש טובים וכן  סדר וארגון גבוהים, גבוההיסודיות וירידה לפרטים, תקתקנות, אחריות • 

 ניהול מו"מ. יכולת

 דיבור, קריאה וכתיבה -אנגלית ברמה גבוהה • 

 יכולת לימוד מהירה ולימוד מערכות ממוחשבות• 

 משרה מלאה + נכונות לשעות נוספות• 

 עבודה בלחץ וניהול משימות במקביל• 

 רהניידות חובה או מגורים בסמוך להסעות החב• 

 ravits@osg.co.il: ל"דוא|    2752133-073:   פקס|      5706133-02:   פוןטל

 3.5.16-עודכן ב

 : תיאור משרה

כגון מגבלות  אחריות על הכנת תוכניות טיסה ותדרוך צוותי אוויר, איסוף וניתוח נתונים תעופתיים

 ה תינתן על ידי החברה כולל הסמכה כמשגר/ת של רת"ארהכש ניתוב אווירי ותנאים מטאורולוגים.

 :דרישות

 יתרון משמעותי -ניסיון כמשגר/ת טיסה עם הסמכה של רת"א 

 למועמדים ללא הסמכה:

 .עדיפות לבוגרי תפקיד מבצעי בחיל האוויר 

  יתרון –ניסיון כפקיד/ת מבצעים בטייסת 

 נגלית ברמה גבוהה.א 

 .יכולת מתמטית, ידע בפיזיקה 

  יתרון –אקדמאי/ת 

 כולל הסמכה כמשגר/ת של רת"א  ,ה תינתן על ידי החברהרהכש

 חודשים בשכר 6 -ל 4מוכנות לתקופת הכשרה ולימוד של בין 

 liron@ytaron.co.il: קורות חיים יש לשלוח ללירון

 17.4.16-עודכן ב

 (9235)מספר משרה:  דרוש/ה: מתאם/ת יבוא לחברה לשירותים לוגיסטיים באזור לוד

 .8:00-16:30ה', -משרה מלאה: א'

 : תיאור המשרה

מענה לשיחות נכנסות של לקוחות חיצוניים וגורמים פנימיים בחברה, מעקבי משלוחים, דיווחי סטטוס 

 בירורים בנוגע למשלוחים, מתן פתרונות בזמן אמת, עדכונים במערכת הממוחשבת.ללקוחות, 

 : דרישות

 .)אנגלית ברמה גבוהה )התפקיד כולל התכתבויות ושיחות בשפה האנגלית 

 .ניסיון בשירות לקוחות 

 עבודה בצוות. תיכול 

mailto:ravits@osg.co.il
mailto:liron@ytaron.co.il


  יצוא.-יתרון לבוגר/ת קורס יבוא -היכרות עם עולם התוכן של הסחר הבינלאומי 

 raz@ytaron.co.ilקו"ח יש לשלוח לרז: 

 עודכן ב-5.4.16

 המשרה 9218 לבוגרי קורס יבוא יצוא:

  בק אופיס דרוש/ה: פקיד/ת ,לחברת ספנות באזור רמת גן

8:00-17:00ה', -משרה מלאה: א'  

 תיאור משרה:

הכנת הצעות מחיר, מעקב הצעות מחיר, בדיקת מחירים מול סוכנים, תמיכה באנשי מכירות 

אחריות על הקשרים המסחריים מול לקוחות גדולים וסוכנים בחו"ל, הכנת  , S/Lהנמצאים בשטח, 

הצעות מחיר, מעקב הצעות מחיר של סוכנים, טיפול בנושאים הקשורים לשיווק, טיפול הכנת בדוחות, 

 פגישות לאנשי המכירותקביעת 

 :דרישות

  יתרון  -ניסיון מחברת שילוח בינלאומית / ספנות / תעופה / חברה רב לאומית ביבוא או יצוא

 משמעותי

  חובה –אנגלית ברמה גבוהה 

 יתרון –יצוא / אוריינטציה לתחום השילוח הבינלאומי -בוגר/ת קורס יבוא 

 אקדמאי/ת 

 אוריינטציה שיווקית מכירתית 

 Merav@ytaron.co.ilקו"ח נא לשלוח למירב: 

 3.4.16-עודכן ב

 .מנהל/ת תיקי לקוחות דרוש/ה: לחברה לשירותים לוגיסטיים בינלאומיים באזור לוד

 .8:00-17:00ה', -משרה מלאה: א'

 :תיאור המשרה

ביקורים סדירים אצל הלקוח, יצירת  -היבוא והיצוא  ניהול תיקי לקוחות אסטרטגיים וטיפול במשלוחי

קשר טלפוני רציף, בדיקת שביעות רצון, פתרון בעיות תפעוליות או בחיובים/זיכויים, העמקת פעילות, 

 שימור לקוחות, הכנת הצעות מחיר לפעילויות חדשות, קשר ועבודה מול המחלקות האחרות בארגון.

 :דרישות

 יצוא )אפשרי בורי קורס יבוא, יצוא וסחר בינלאומי(. - רקע / ידע / ניסיון ביבוא 

 .אנגלית ברמה טובה מאוד 

  יתרון משמעותי. -ניסיון בשירות לקוחות 

  שיווקית. -אוריינטציה מכירתית 

 raz@ytaron.co.ilקו"ח יש לשלוח לרז 

 20.3.16-עודכן ב
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)ללא ניסיון  ועמילות מכס באזור המרכז, דרוש/ה פקיד/ת תפעול יבואלחברה לשילוח בינלאומי 

 )מהשילוח

פתיחת תיקים במערכת, בדיקת צפי מול חברות ספנות וחברות תעופה, שליחת הודעות הגעה 

ללקוחות, שידורים למכס, מעקב משלוחים שלא שוחררו, טיפול בחוסרים ונזקים, עדכון הסוכנים 

 .בחו"ל, טיפול בהשהיות

 :רישותד

 הכרות עם תחום היבוא חובה  

 אנגלית ברמה גבוהה 

 קורס יבוא/יצוא יתרון משמעותי  

 Merav@ytaron.co.ilקו"ח יש לשלוח למירב 

 10.3.16-עודכן ב

  תומך/ת מכירות דרוש/ה ,לחברת שילוח בינלאומי ועמילות מכס באזור המרכז

 הכנת הצעות מחיר, מעקב הצעות מחיר, פנייה לחברות ספנות והסוכנים בחו"ל, 

  מעקב אחר חשבוניות ללקוחות

  דרישות

 בוגר/ת קורס יתרון משמעותי 

 אנגלית ברמה גבוהה 

 ניסיון באדמיניסטרציה  

 Merav@ytaron.co.ilקו"ח יש לשלוח למירב: 

 פקיד/ת יצוא אויר :דרוש/ה לחברת שילוח בנלאומי בנתב"ג

 08:00-16:30,12:00-20:00,16:00-23:00ימים בשבוע,  5משרה במשמרות 

קבלת משלוחים ליצוא, פתיחת ההזמנות במערכת, הכנת הדוקומנטים למשלוח  -טיפול במשלוחי יצוא אויריים 

ואיסופים להגעת המשלוח לנתב"ג, פתרון בעיות בטחון ומעקב אומים ית ,)שטר מטען(, בוקינג בחברת התעופה

 .עד הטעינה על המטוס

 :דרישות

 בוגר/ת קורס יבוא יצוא 

 רקע/ידע/ניסיון ביבוא יצוא 

 אנגלית ברמה טובה 

  office@ytaron.co.il קו"ח יש לשלוח לאיריס

 6.3.16-עודכן ב

 יבוא/יצוא - פקיד/ת שילוח  דרוש/ה: שילוח בינלאומית בנתב"גלחברת 

 ימי ו' לסרוגין. 08-16:30/17:00ה -למשרה מלאה ימים א

 לטיפול במשלוחי יבוא/יצוא, עבודה שוטפת מול סוכנים בחו"ל, חברות תעופה, חברות ספנות ולקוחות בארץ.

mailto:Merav@ytaron.co.il
mailto:Merav@ytaron.co.il
mailto:office@ytaron.co.il


 :דרישות

 אנגלית ברמה גבוהה מאוד 

  יתרון משמעותי -וסחר בינלאומי בוגרי קורס יבוא יצוא 

  יתרון משמעותי. -רקע ידע ביבוא/יצוא 

 .אפשרי מועמדים/ות ללא ניסיון 

 office@ytaron.co.ilקו"ח יש לשלוח לאיריס 

 18.2.16-עודכן ב

 תפעול יבוא אווירפקיד/ת  דרוש/ה לחברה לשילוח בינלאומי ועמילות מכס באזור לוד

 

 :תיאור המשרה

ברור נחיתות, פירוק דוקומנטים, הודעות ללקוחות, פקודות מסירה,  -טיפול במשלוחי יבוא אוויריים 

 פתרון בעיות בזמן אמת, עבודה מול מסופי המטען וחברות התעופה בארץ ומול סוכנים בחו"ל.

 :דרישות

 ר בינלאומייצוא וסח-בוגר/ת קורס פקידי רישוי או קורס יבוא 

  יתרון משמעותי. -תעודת פקיד רישוי בתוקף 

 חובה! -  אנגלית ברמה טובה 

 .יכולת עבודה עצמאית בסביבה ממוחשבת 

 .יכולת עבודה בצוות 

 raz@ytaron.co.ilקו"ח יש לשלוח לרז: 

 21.1.16-עודכן ב

 מתאם/ת יצוא דרוש/ה: ,לחברת הייטק בהוד השרון

 8:00-17:00’ ה-’משרה מלאה: א

 :תיאור המשרה

קבלת משלוחים ליצוא, פתיחת הזמנות במערכת, הכנת הדוקומנטים למשלוח, תיאום איסופים, 

מעקב טעינה בנתב"ג, מעקב עד הגעת המשלוח ללקוח בחו"ל, בדיקת חיובים וחשבונות, עבודה מול 

 משלוחים ודיווחי סטטוס ללקוחות. משלחים ועמילי מכס, הכנת דוחות על סטטוס

 Excelאז אם את/ה מסוגלים להתנהל בסביבה דוברת אנגלית, עם ניסיון בשירות לקוחות ושליטה ב

 שלח/י קורות חיים עכשיו לאטי רכזת השמה ביתרון אנושי! 

 יתרון משמעותי! -יצוא -רקע / ידע ביבוא

 etty@ytaron.co.il קו"ח יש לשלוח לאטי

 17.12.15-עודכן ב

 מתפעל יבוא דרוש 

 :תיאור משרה

 קבלת משלוחים מטיסת היבוא , מיון פריקה , שקילה . 

 ו'-ימי עבודה א

 06:45-15:45/16:00ויתר השבוע  04:45-15:00/16:00שעות העבודה: יום ראשון 
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 ש"נ + נסיעותלשעה + ₪  27שכר: 

 

 :דרישות

 עבודת צוות, מכוונות לעבודה פיסית, אנגלית בסיסית )לקריאת כתובות האנגלית(.

 המשרה רלוונטית אך ורק למי שיכול להגיע באופן עצמאי לנתב"גבנוסף, 

  Awiner@fdx.co.il  -עדי וינר קורות חיים לשלוח ל

 

 מתפעל יצוא דרוש 

 :תיאור משרה

 העמסה של משלוחי יצוא בחלקו הראשון של היום

 ובחלקו השני, טיפול בניירת נלווית של המשלוחים, התנהלות מול ממשקי פנים  ארגוניים. 

 ו )וימי שבת לסרוגין(.-ימי עבודה: ב

 7:00-16:00שעות העבודה: 

 לשעה + ש"נ + נסיעות₪  27שכר: 

 

 :דרישות

 עבודת עצמאית, מכוונות לעבודה פיסית ואדמיני'  ואנגלית טובה יחסית )לקריאת כתובות האנגלית(.

 המשרה רלוונטית אך ורק למי שיכול להגיע באופן עצמאי לנתב"גבנוסף, 

  Awiner@fdx.co.il  -עדי וינר קורות חיים לשלוח ל

 

 

 נציג/ת תפעול יבוא )נתב"ג( דרוש 

 :תיאור

 לחברת שילוח בינלאומית מובילה דרוש/ה נציג/ת תפעול בתחום היבוא.

 פתיחת תיקים במערכת, התנהלות שוטפת טלפונית ,הזנת נתונים למערכת.

 , שישי אחת לשלושה שבועות.17:00-22:00ה בין השעות: -שעות עבודה: א

 –מתאים מאוד לסטודנטים  -

 

 :דרישות

 יכולת הגעה עצמאית לנתב"ג

 נכונות לעבודה בשעות הערב

 אנגלית ברמה טובה

 מתאים מאוד לסטודנטים.

  IDaniel@fdx.co.il -איריס דניאל קורות חיים לשלוח ל

 

 (משרד)מתפעל/ת יבוא דרוש 

 

 :תיאור משרה

 הראשון של היוםקבלת משלוחים מטיסת היבוא בחלקו 

 ובחלקו השני, טיפול בניירת נלווית, התנהלות מול ממשקים פנים ארגוניים. 

 ו )כאשר ראשון ושישי חובה ומקבלים יום חופש באמצע שבוע, לרוב יום ג' או יום ד'(.-ימי עבודה: א

 בנוסף, ניתן לעבוד שבת אחת לשלושה שבועות או לחודש.

 06:45-15:45/16:00ויתר השבוע  04:45-15:00/16:00שעות העבודה: יום ראשון 

 לשעה + ש"נ + נסיעות₪  27שכר: 

 

 :דרישות
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 עבודת צוות, מכוונות לעבודה פיסית ומשרדית, ואנגלית בסיסית )לקריאת כתובות האנגלית(.

 המשרה רלוונטית אך ורק למי שיכול להגיע באופן עצמאי לנתב"גבנוסף, 

  Awiner@fdx.co.il  -עדי וינר קורות חיים לשלוח ל

 

 נציג/ת יצוא
  

 : תיאור המשרה
טיפול בניירת מקדימה, טיפול בבעיות יצוא, הזנת נתונים למערכת ממוחשבת, הכנת דוחות, מתן מענה 

 לממשקים פנים ארגוניים.
-07:30חת לחודש. שישי ושבת ו, ימי שבת א-+ שעות נוספות ימים: ב 08:00-17:00העבודה בימים 

 . )ניתנת מונית ביום שבת(.14:00
 אנגלית ברמה טובה.

 ₪.  5500 -ברוטו ולאחר חצי שנה עולה ל₪  5000 שכר:
 

 :דרישות
 יכולת הגעה עצמאית לנתב"ג

 אנגלית ברמה טובה
  IDaniel@fdx.co.il -איריס דניאל  קורות חיים לשלוח ל

 
 
 
 

 נציג/ה לקוח בתחום היבוא לחברת שילוח בינלאומית דרוש 

 תיאור המשרה:

 לחברת שילוח בינלאומית דרוש /ה נציג /ת לקוח

 טיפול בכל נושא היבוא מול הלקוחות

 מתן מענה טלפוני מקצועי לקוחות

 התנהלות מול ממשקים פנים וחוץ ארגוניים

  באנגלית +לעיתים שיחות עם לקוחות  מערכות -אנגלית ברמה טובה

 משרה מלאה: ימים א-ה בין השעות: 08:00-17:00

 נכונות לשעות נוספות, בעיקר בימי ראשון וחמישי

 ימי שישי אחת לחודש )לא מתאים לסטודנטים(

 )+ שעות נוספות+נסיעות(  6000לאחר שנה  5500: שכר

 

 דרישות:

 יכולת הגעה עצמאית לנתב"ג

 אנגלית ברמה טובה

 שירותיות, אדיבות, סובלנות

 

 דגשים:

 יתרון  –ניסיון של עבודה בשירות

 יכולת הגעה עצמאית לנתב"ג

 חשוב להדגיש למועמדים שרוב היום הם מתנהלים טלפונית מול הלקוחות.

  IDaniel@fdx.co.il -איריס דניאל  קורות חיים לשלוח ל

 

 לחברת שילוח בינלאומית  ערב –נציג/ה יבוא דרוש 
 

 תיאור המשרה:
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 לחברת שילוח בינלאומית דרוש /ה נציג /ת יבוא לשעות הערב
 טיפול בתיקים וסוגיות מכס, 
 מתן מענה טלפוני ללקוחות, 
מול ממשקים פנים וחוץ ארגוניים. התנהלות במיילים ובטלפון   

 אנגלית ברמה טובה
 שעות:

לסטודנטים !מתאים   
 ראשון עד חמישי

משמרות שבועיות 5 – 17:00-22:00  
שבועות 3ל  1שישי   

 *ניתן לשלב גם 4 פעמים בשבוע משמרת ערב פלוס משמרת שישי קבועה
 ש"ח 32לשעה ואחרי שנה ₪  29: שכר

 
 דרישות:

 יכולת הגעה עצמאית לנתב"ג
 אנגלית ברמה טובה

 שירותיות, אדיבות, סובלנות
 

 דגשים:
 יכולת הגעה עצמאית לנתב"ג

(אפשרויות קידום בהמשך לנציג יבוא המטפל בלקוחות עסקיים )בוקר  
  IDaniel@fdx.co.il -איריס דניאל  קורות חיים לשלוח ל

 

 

 30.11.15-עודכן ב

 לחברה לשילוח בינלאומי ועמילות מכס באזור חולון דרוש/ה פקיד/ת עמילות מכס יבוא 

במסגרת התפקיד: טיפול בשחרורים מהמכס, תפעול משלוחי יבוא , שירות לקוחות, מעקב שחרורים, 
 דיווחי סטטוסים ללקוחות 

 : דרישות

 בוגר/ת קורס יבוא/ יצוא יתרון משמעותי 

 ניסיון קצר מתחום השילוח/עמילות מכס יתרון משמעותי 

 אנגלית בסיסית 

 יכולת עבודה בצוות

 תודעת שירות מפותחת ומוכנות להשקעה! 

 9014 פרמסמשרה 

 Merav@ytaron.co.ilקו"ח יש לשלוח למירב 

 27.10.15-עודכן ב

 באזור המרכזמכס  ועמילות בינלאומי לשילוח לחברה  שילוח פקיד/ת דרוש/ה
 

 .אפשרי ללא ניסיון
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 17.00 - 8.00ה' ,  -משרה מלאה א' 

 תורנות שישי

בצוות תפעול משלוחים. טיפול  עבודה בחברה לשילוח בינלאומי ועמילות מכס במחלקת יבוא או יצוא

חברות ספנות, חברות  בחו"ל,  עבודה מול לקוחות, מול סוכנים  -תפעול   - במשלוחי יבוא ויצוא

מסופי מטען וגורמי נמל. עבודה בצוות, הכשרה תינתן בחברה, הזדמנות ללמוד מקצוע  תעופה

 ולהשתלב בעולם הסחר הבינלאומי, אפשרויות קידום.

 :דרישות

  מאוד טובה ברמה -אנגלית 

 בוגר/ת קורס יבוא יצוא יתרון משמעותי 

 יתרון -)יבוא יצוא(  מיהכרת עולם התוכן של הסחר הבינלאו

 יכולת עבודה עצמאית בסביבה ממוחשבת, יכולת הקלדה באנגלית ועברית )הקלדת מסמכים(

 שליטה באופיס

 יכולת עבודה בצוות.

 Merav@ytaron.co.ilקו"ח יש לשלוח למירב 

 ה/מתחילדרוש/ה: פקיד/ת יבוא יצוא  לחברת ספנות בחיפה

 ובימי ו' לסרוגין. 08-16:30ה -משרה מלאה ימים א

טיפול במשלוחי יבוא יצוא ימיים, תפעול ושירות לקוחות, מעקב משלוחים, הכנת הדוקומנטים 
ללקוחות בכל נושא  למשלוח, תאומים מול עמילי מכס ולקוחות להגעת הטובין לנמל, מתן מענה מענה

 בעניין המטענים, עבודה מרובה מול חו"ל, סוכנים בכל העולם.

 :דרישות
 המועמד/ת יבחנו באנגלית. -אנגלית ברמה טובה מאוד 

 יכולת תכתובת עצמאית
 .OFFICEשליטה טובה מאוד ב 

 יכולת עבודה בצוות
 יתרון משמעותי. -הכרת עולם התוכן של הסחר הבינלאומי 

 יתרון. -יבוא יצוא  בוגר/ת קורס

 miniboss@ytaron.co.ilנא לשלוח קו"ח לאיריס 

  מפעל באזור יבנה דרוש עובד/ת בתחום שיווק מקומי וסחר חוץ ל

 הגדרת תפקיד: 

 וספקים בחו"ל. OEMהתנהלות, משא ומתן וסגירת הסכמים עם יצרנים 

 גורמים בחו"ל )מעבדה, שינוע וכדו'(התנהלות מול 

 הקמת שוק ליצוא מוצרי החברה לחו"ל .

 פרוייקטים בארץ מול חברות וארגונים.

 טיפול במכרזים בארץ ובחו"ל.

 נסיעות לחו"ל. ,ככל שיידרש
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 :דרישות

יידע בסחר חוץ, אנגלית ברמה גבוהה, ניסיון בניהול, ניסיון במשא ומתן/סגירת הסכמים, יחסים 

 אמינות.  –שיים טובים, אסרטיביות התמדה ונחישות, והחשוב מכל בינאי

  מהווה יתרון, לא חובה. –ידע טכני 

 edist63@gmail.comקו"ח לשלוח ל:  

 12.10.15-עודכן ב

 לחברה לשילוח ועמילות מכס באזור חולון דרוש/ה: פקיד/ת יבוא.

 .08:00-17:00 ה-משרה מלאה: א

טיפול במשלוחי יבוא ימיים ואוויריים, מעקב משלוחים ושירות לקוחות, פתיחת ההזמנות במערכת, 

ללקוחות קיימים  העברת ההזמנות לסוכנים בחו"ל, דיווחי סטטוס ללקוחות, הכנת הצעות מחיר

 ופתרון בעיות בזמן אמת.

 :דרישות

 ידע/רקע/ ניסיון ביבוא.

 ד.אנגלית ברמה טובה מאו

 יתרון משמעותי. -ניסיון בשירות לקוחות

 יתרון. -ניסיון בשילוח/ספנות

 liron@ytaron.co.ilנא לשלוח קו"ח ללירון: 

 6.10.15-עודכן ב

 נציג/ה לקוח בתחום היבוא לחברת שילוח בינלאומית 

 תיאור המשרה:

נציג /ת לקוח לחברת שילוח בינלאומית דרוש /ה  

 טיפול בכל נושא היבוא מול הלקוחות

 מתן מענה טלפוני מקצועי לקוחות

 התנהלות מול ממשקים פנים וחוץ ארגוניים

08:00-17:00ה בין השעות: -משרה מלאה: ימים א  

 נכונות לשעות נוספות, בעיקר בימי ראשון וחמישי, ימי שישי אחת לחודש.

ם מתנהלים טלפונית מול הלקוחות.חשוב להדגיש למועמדים שרוב היום ה  

 

 דרישות:

 יכולת הגעה עצמאית לנתב"ג

 ניסיון של שנה לפחות בשירות

 אנגלית ברמה טובה

 שירותיות, אדיבות, סובלנות

 דגשים:

 : ניסיון של עבודה בשירות כשנה לפחות.ניסיון

 יכולת הגעה עצמאית לנתב"ג

 לקוחות לעיתיםמערכות באנגלית + שיחות עם  -אנגלית ברמה טובה

 לא מתאים לסטודנטים -נכונות לשעות נוספות בעיקר בראשון וחמישי -08:00-17:00שעות עבודה 

 אחת לחודש. -ימי שישי

 6000לאחר שנה  5500: שכר

 Ahuogi@fdx.co.il -עמית חוגילקורות חיים לשלוח 
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  וינרבאחריות עדי  –מתפעל יבוא 

 

 :תיאור משרה

 קבלת משלוחים מטיסת היבוא בחלקו הראשון של היום

 ובחלקו השני, הכנת משלוחים וסידור הקונטיינרים לטיסת יצוא. 

 ו )כאשר ראשון ושישי חובה ומקבלים יום חופש באמצע שבוע, לרוב יום ג' או יום ד'(.-ימי עבודה: א

 לחודש. בנוסף, ניתן לעבוד שבת אחת לשלושה שבועות או

 06:45-15:45/16:00ויתר השבוע  04:45-15:00/16:00שעות העבודה: יום ראשון 

 לשעה + ש"נ + נסיעות₪  27שכר: 

 

 :דרישות

 עבודת צוות, מכוונות לעבודה פיסית ואנגלית בסיסית )לקריאת כתובות האנגלית(.

 המשרה רלוונטית אך ורק למי שיכול להגיע באופן עצמאי לנתב"גבנוסף, 

 Awiner@fdx.co.ilלעדי וינר: רות חיים לשלוח קו

 

 מתפעל יצוא 

 :תיאור משרה

 העמסה של משלוחי יצוא בחלקו הראשון של היום

 ובחלקו השני, טיפול בניירת נלווית של המשלוחים, התנהלות מול ממשקי פנים  ארגוניים. 

 לסרוגין(.ו )וימי שבת -ימי עבודה: ב

 7:00-16:00שעות העבודה: 

 לשעה + ש"נ + נסיעות₪  27שכר: 

 

 :דרישות

 עבודת עצמאית, מכוונות לעבודה פיסית ואדמיני'  ואנגלית טובה יחסית )לקריאת כתובות האנגלית(.

 המשרה רלוונטית אך ורק למי שיכול להגיע באופן עצמאי לנתב"גבנוסף, 

 Awiner@fdx.co.ilלעדי וינר: קורות חיים לשלוח 

 

 

 לחברת שילוח בינלאומית דרוש/ת אחראי/ת משמרת לתפעול יצוא 

 :תיאור
 לחברת שילוח בינלאומית מובילה בתחומה

 .דרוש/ה אחראי/ת משמרת לעובדי תפעול יצוא
 .ניתוב משימות לעובדים, עבודה תפעולית בשטח, תיעדוף משימות

  16:00-06:00ה בין השעות:-ימים: ב
 21:00-15:30/ 15:30-06:00ימי שישי :
 לסירוגין -שישי שבת
 שעות נוספות + נסיעות₪ +  6500השכר הינו 

 
 :דרישות

 חובה -נכונות לעבודה פיזית
 יכולת הגעה עצמאית לנתב"ג

 .יכולת הנעת עובדים ועבודת צוות
 Ahuogi@fdx.co.il -עמית חוגילקורות חיים לשלוח 

 

 

 

 נציג תפעול יבוא )נתב"ג( 
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 :תיאור

 לחברת שילוח בינלאומית מובילה דרוש/ה נציג/ת תפעול בתחום היבוא.

 פתיחת תיקים במערכת, התנהלות שוטפת טלפונית ,הזנת נתונים למערכת.

 לשלושה שבועות. , שישי אחת17:00-22:00ה בין השעות: -שעות עבודה: א

 –מתאים מאוד לסטודנטים  -

 

 :דרישות

 יכולת הגעה עצמאית לנתב"ג

 נכונות לעבודה בשעות הערב

 אנגלית ברמה טובה

 מתאים מאוד לסטודנטים.

 Ahuogi@fdx.co.il -עמית חוגילקורות חיים לשלוח 

 

 8.9.15-עודכן ב

 נציג/ה לקוח בתחום היבוא לחברת שילוח בינלאומית 

 תיאור המשרה:

 לחברת שילוח בינלאומית דרוש /ה נציג /ת לקוח

 טיפול בכל נושא היבוא מול הלקוחות

 מתן מענה טלפוני מקצועי לקוחות

 התנהלות מול ממשקים פנים וחוץ ארגוניים

08:00-17:00ה בין השעות: -משרה מלאה: ימים א  

לשעות נוספות, בעיקר בימי ראשון וחמישי, ימי שישי אחת לחודש.נכונות   

 חשוב להדגיש למועמדים שרוב היום הם מתנהלים טלפונית מול הלקוחות.

 

 דרישות:

 יכולת הגעה עצמאית לנתב"ג

 ניסיון של שנה לפחות בשירות

 אנגלית ברמה טובה

 שירותיות, אדיבות, סובלנות

 

 דגשים:

 ה בשירות כשנה לפחות.: ניסיון של עבודניסיון

 יכולת הגעה עצמאית לנתב"ג

 מערכות באנגלית + שיחות עם לקוחות לעיתים -אנגלית ברמה טובה

 לא מתאים לסטודנטים -נכונות לשעות נוספות בעיקר בראשון וחמישי -08:00-17:00שעות עבודה 

 אחת לחודש. -ימי שישי

 Ahuogi@fdx.co.ilחוגי:  קורות חיים לשלוח לעמית

 

 מתפעל יבוא 

 :תיאור משרה

 קבלת משלוחים מטיסת היבוא בחלקו הראשון של היום

 ובחלקו השני, הכנת משלוחים וסידור הקונטיינרים לטיסת יצוא. 

 יום ג' או יום ד'(.ו )כאשר ראשון ושישי חובה ומקבלים יום חופש באמצע שבוע, לרוב -ימי עבודה: א

 בנוסף, ניתן לעבוד שבת אחת לשלושה שבועות או לחודש.

 06:45-15:45/16:00ויתר השבוע  04:45-15:00/16:00שעות העבודה: יום ראשון 

 לשעה + ש"נ + נסיעות₪  27שכר: 
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 :דרישות

 עבודת צוות, מכוונות לעבודה פיסית ואנגלית בסיסית )לקריאת כתובות האנגלית(.

 המשרה רלוונטית אך ורק למי שיכול להגיע באופן עצמאי לנתב"גבנוסף, 

  Awiner@fdx.co.il  :עדי וינר קורות חיים לשלוח ל

 

 מתפעל יצוא 

 :תיאור משרה

 העמסה של משלוחי יצוא בחלקו הראשון של היום

 ובחלקו השני, טיפול בניירת נלווית של המשלוחים, התנהלות מול ממשקי פנים  ארגוניים. 

 ו )וימי שבת לסרוגין(.-ימי עבודה: ב

 7:00-16:00שעות העבודה: 

 לשעה + ש"נ + נסיעות₪  27שכר: 

 

 :דרישות

 ת האנגלית(.עבודת עצמאית, מכוונות לעבודה פיסית ואדמיני'  ואנגלית טובה יחסית )לקריאת כתובו

 המשרה רלוונטית אך ורק למי שיכול להגיע באופן עצמאי לנתב"גבנוסף, 

  Awiner@fdx.co.il  :עדי וינר קורות חיים לשלוח ל

 

 

 לחברת שילוח בינלאומית דרוש/ת אחראי/ת משמרת לתפעול יצוא 

 :תיאור
 מובילה בתחומהלחברת שילוח בינלאומית 

 .דרוש/ה אחראי/ת משמרת לעובדי תפעול יצוא
 .ניתוב משימות לעובדים, עבודה תפעולית בשטח, תיעדוף משימות

  16:00-06:00ה בין השעות:-ימים: ב
 21:00-15:30/ 15:30-06:00ימי שישי :
 לסירוגין -שישי שבת
 שעות נוספות + נסיעות₪ +  6500השכר הינו 

 
 :דרישות

 חובה -בודה פיזיתנכונות לע
 יכולת הגעה עצמאית לנתב"ג

 .יכולת הנעת עובדים ועבודת צוות
 Ahuogi@fdx.co.ilחוגי:  קורות חיים לשלוח לעמית

 

 מתפעל יבוא משרד

 

 :תיאור משרה

 קבלת משלוחים מטיסת היבוא בחלקו הראשון של היום

 ובחלקו השני, טיפול בניירת נלווית, התנהלות מול ממשקים פנים ארגוניים. 

 ו )כאשר ראשון ושישי חובה ומקבלים יום חופש באמצע שבוע, לרוב יום ג' או יום ד'(.-ימי עבודה: א

 בנוסף, ניתן לעבוד שבת אחת לשלושה שבועות או לחודש.

 06:45-15:45/16:00השבוע ויתר  04:45-15:00/16:00שעות העבודה: יום ראשון 

 לשעה + ש"נ + נסיעות₪  27שכר: 

 

mailto:Awiner@fdx.co.il
mailto:Awiner@fdx.co.il
mailto:Ahuogi@fdx.co.il


 :דרישות

 עבודת צוות, מכוונות לעבודה פיסית ומשרדית, ואנגלית בסיסית )לקריאת כתובות האנגלית(.

 המשרה רלוונטית אך ורק למי שיכול להגיע באופן עצמאי לנתב"גבנוסף, 

  Awiner@fdx.co.il  :עדי וינרקורות חיים לשלוח ל
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