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 דרוש/ה מנהל/ת מפעל ייחודי בתחום המתכת

 
מזמינה אותך לשלוח מעומדות לתפקיד ייחודי של מנהל מפעל מוביל בתחום עיבוד   HRSRחברת 

 פלדה לבניין.
 התפקיד כולל:

 עצמאית.ניהול אתר ייצור כיחידת רווח והפסד  -
 יישום מדיניות הנהלת החברה. -
 עבודה מול קהל היעד ) אדריכלים, קונסטרוקטורים, קבלנים ( -
 התאמה לצרכים המשתנים מעת לעת. -
 אחריות כוללת על תהליכי התפעול יעילותם ואיכותיים.  -
 עמידה ביעדים תפעוליים של המפעל -
 מתן פתרונות לבעיות במהלך הייצור. -
 ציבי המפעל בהתאם לתכנית העבודה.ניהול תק -
 שימור המשאב האנושי. -
 

 דרישות:
 השכלה: הנדסת מכונות, אזרחי, תעשייה וניהול. -
 שנים לפחות בניהול ייצור בתעשייה. 5ניסיון:  -
 מומחיות: הכרות עם תחום בנייה, תוכניות, שרטוטים ועוד.  -
 יכולת הובלת צוות, ניהול אנשים ברצפת הייצור. -
 מגורים באזור השפלה.  -

 cv@hrsr.co.il*קורות חיים למייל: 

 1817*בצירוף מספר משרה: 
 *רק פניות מתאימות תענינה*

 *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד*
 

 
 סגן מנהל מחלקת הנדסה:

 
 הנדסה לחברת הנדסה לקתמח מנהל ית/סגן למשרת מועמדות להגיש אותך מזמינה HRSR חברת

 !האנרגיה בתחום מובילה
 :כולל התפקיד

  פיקוד, נמוך מתח חשמל לוחות של הנדסי תכנון
 ובקרה
 לגנרטורים מפרטים כתיבת
  מחלקת למנהל כשנתיים לאחר וודאי קידום

 !!ההנדסה
 !ות/למתאימים מצוינים תנאים

 
 :דרישות

 !חובה - חזק בזרם התמחות עם חשמל מהנדס -
 חובה. –שנים לפחות בניהול פרויקטים בתחום החשמל  5ניסיון של  -
 מתוכנתים בבקרים וידע ניסיון -
 גנרטורים עם היכרות -
 חשמל לוחות בתכנון ניסיון -
 !חובה - 1/2 בודק תעודת -
 משמעותי יתרון - 3 בודק תעודת -
 cv@hrsr.co.ilקורות חיים למייל: *

 1414בצירוף מספר משרה: *
 *רק פניות מתאימות תענינה*

 *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד*

 ת ייצור ורכיבים מכאניים לתעשייהמהנדס/ת מכירות למכונו
 

 .לתעשייה מכירות מהנדס למשרת חיים קורות להגיש אותך מזמינה HRSR חברת
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 . מאד גדול לקוחות סל בעלת ותיקה בחברה העבודה
 :התפקיד תיאור

 . לייצור מכאני ציוד של פתרונות ומתן הארץ בדרום תעשייתיים ללוחות פנייה -
 .הלקוח צורך והגדרת איתור -
 .ל"בחו לספק ושליחתו המידע עיבוד -
 .בשטח הלקוח לדרישת ההצעה התאמת ובדיקת הצעה קבלת -
 !ומכירה סגירה עד מ"מו שלבי כל ליווי -
 .והתקנתו ארצה הציוד הגעת תהליך ליווי -
 .ולוגיסטיקה יבוא עם גדול בממשק עבודה -
 וציוד ספקים עם ולהיכרות לתערוכות ל"לחו לנסיעות נכונות -
 

 :דרישות
 כימיה/מכונות/מכירות מהנדס: השכלה -
 .תעשיתיות במכירות לפחות שנתיים של ניסיון -
 . יתרון - מפעלית הנדסה במחלקת בעבודה קודם ניסיון -
 :ב קודם ניסיון -
 ושרטוטים מפרטים קריאת -
 מחיר הצעות של וקריאה כתיבת -
 חובה - גבוהה ברמה אנגלית -
 חובה - נהיגה רישיון-
 .כריזמטיות, אנרגטיות, טובים אנוש יחסי, ומ"מ לניהול יכולות, אסרטיביות: אישיות תכונות-
 cv@hrsr.co.ilקורות חיים למייל: *

 1799בצירוף מספר משרה: *
 *רק פניות מתאימות תענינה*

 *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד*
 

I&C SUPERVISOR - מוביל אנרגיה לפרויקט ובקרה מכשור מפקח! 
 

 עבור ובקרה המכשור בתחום הקמה מפקח למשרת מועמדות להגיש אותך מזמינה HRSR חברת

 !בינלאומית EPC חברת

 :תיאור התפקיד
  מוביל אנרגיה בפרויקט פיקוח* 
 הביצוע שלבי כל לאורך הפרויקט ליווי* 
 הראשי הקבלן של משנה קבלני מול עבודה* 
 .  בשטח בקרים והתקנת בקרה מערכות יישום אחר ובקרה מעקב* 
 .  הפרויקט התקדמות לגבי הצורך במידת אדומים דגלים הרמת* 
 ותקציב זמנים לוחות אחר מעקב *

 :דרישות
 !חובה - רלוונטי הנדסי תואר* 
 . SCADA או DCS מערכות עם הכרות* 

 .יתרון - DCIM , PULSE, MODICON  בקרי עם הכרות* 

 .חובה - בקרה ושרטוטי חשמל שרטוטי בקריאת ניסיון* 
 .תעשייתית בבקרה מערכתית הבנה* 
 .משנה קבלני עם וקשר טכניות משימות נושא הובלת יכולת* 
 תכן, ם"תפ, דרישות מסמכי) הנדסיים מסמכים וכתיבת בכתב גבוהה טכנית התבטאות יכולת* 

 (ובדיקות
 תקשורת פרוטוקולי עם טובה הכרות* 
 !חובה -גבוהה ברמה אנגלית* 
 cv@hrsr.co.ilקורות חיים למייל: *

 1832בצירוף מספר משרה: *
 *רק פניות מתאימות תענינה*

 *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד*
 

 סולריות מראות ייצור פס של ותפעול הקמה פרויקט להובלת מכונות מהנדס
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 ייצור פס של ותפעול הקמה פרויקט מנהל למשרת מועמדות להגיש אותך מזמינה HRSR חברת

 . הנגב באזור אלו בימים שמוקם סולרי לשדה למראות
 

  :התפקידתיאור 
 הרכבות פס הקמת פרויקט הובלת* 
 המראות הרכבת תהליך לאורך תמיכה מתן* 
 שעולות לבעיות מענה ומתן סופו ועד מתחילתו הפרויקט ליווי* 
 ותקציב זמנים לוחות ניהול* 
 .והרכבה הרכבה לכל הזמנים בלוחות העמידה בחינת* 
 המוגמר המוצר באיכות פגיעה ללא ההרכבה זמן להקטנת חתירה תוך הייצור שיטת ושיפור ייעול* 

 ?HRSR חברת דרך לפנות למה

  לפנות שתוכל כתובת לך ויש אותך מייצגים אנחנו כי
  המנהלים עם רציף בקשר אנחנו. עת בכל אליה

  תהליך את לקדם/  תשובות לקבל ונוכל המגייסים
 !ישירה בפנייה מאשר יותר מהר הגיוס

 
 :דרישות

 !חובה -מכונות הנדסת: השכלה* 
 שנים 5 לפחות - מכאניות הרכבות של עבודה בסביבת מוכח ניסיון* 
 להצלחה צוותים הובלת יכולת: ניהול מיומנות* 
 מראות לייצור זמנים בלוחות עמידה: יכולות* 
 !חובה -גבוהה ברמה אנגלית: שפות* 
 בפרט ואקסל בכלל באופיס שליטה: מחשבים* 
 cv@hrsr.co.ilקורות חיים למייל: *

 1833בצירוף מספר משרה: *
 *רק פניות מתאימות תענינה*

 *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד*
 

 מנהל פרויקטים בתחום החשמל
 

ום החשמל עבור חברה מזמינה אותך להגיש מועמדות למשרת מנהל פרויקטים בתח HRSRחברת 

 גדולה ומובילה בתחום!
 
 אור התפקיד:ית
 הנחת וחיבור של כבלים, צנרת, לוחות. -ניהול פרויקטים הכוללים  -
 ניהול קבלני משנה ומנהלי עבודה -
 ניהול צוות עובדים בשטח -
 עמידה בלוחות זמנים ותקציב -
 הזמנת ציוד וחומרי גלם -
 טיפול בחשבוניות וספקים -
 

 דרישות:
 חובה! -השכלה: תואר בהנדסת חשמל  -
 חובה! -רישיון חשמלאי ראשי  -
 חובה! -שנות ניסיון בניהול פרויקטים בתחום החשמל  5-ניסיון: כ -
 אפשרות לעבודה כשכיר או כפרילנסר -
 מגורים באזור המרכז/שפלה -
 אנגלית ברמה טובה. -
 cv@hrsr.co.ilקורות חיים למייל: *

 1825בצירוף מספר משרה: *
 *רק פניות מתאימות תענינה*

 *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד*
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 !ממונה בטיחות לפרויקט מוביל בתחומו בדרום
 

 ,למשרת ממונה בטיחות לפרויקט ייחודי בדרום הארץ מזמינה אותך להגיש מועמדות HRSR חברת
 :במסגרת התפקיד

 אחריות על כל נהלי הבטיחות בפרויקט-
 ביצוע סקרי סיכונים-
 העברת הדרכות-
 כתיבת תוכניות בטיחות-
 

 :דרישות
 חובה -תעודת ממונה בטיחות 

 חובה -ניסיון כממונה בטיחות בפרויקטי הקמה 
 !!חובה -אנגלית ברמה גבוהה 

 .מגורים בדרום הארץ או נכונות למעבר מגורים לדרום

 cv@hrsr.co.ilקורות חיים למייל: *

 1808בצירוף מספר משרה: *
 *רק פניות מתאימות תענינה*

 *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד*
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