חטיבת מינהל ומשאבי אנוש

 03ديسمبر 6302
مناقصة خارجية لوظيفة عامل/ة شحن وتفريغ
الموعد النهائي لتقديم الطلبات 11.1.1.12
الوظيفة مخصصة للمرشحين الذين ينتمون فقط الى واحدة من الفئة السكانية التالية:
 .1أبناء /بنات الجالية األثيوبية (من كان له  /لها ،أو أحد  /الوالد  /ه ،ولد في إثيوبيا
 .1أبناء /بنات من السكان الدروز
 .3أبناء/بنات من السكان العرب
 .4أبناء/بنات من السكان الشركس
 .5نساء
مكان العمل :شركة ميناء اشدود م.ض.
العمل بموجب اتفاق جماعي
وفقا للشروط التالية:
 .1حاصل/ة على شهادة ثانوية على األقل أو لديه/ها ثقافة تعادل التعليم الثانوي كاملة أو خريج/ة يشيڤاه
صغيرة أو خريج /ة معهد أولبناه على األقل.
 .1لديه/ها رخصة سواقة  Bعلى األقل وسارية المفعول.
شروط اضافية الزامية:
 .0العمل  6أيام في األسبوع في  3ورديات ,بما في ذلك العمل في يوم الجمعة ,ليالي األعياد ,نهاية السبت,
نهاية العيد .العمل ساعات اضافية ,بحسب الحاجة وتعليمات المسؤولين.
 .6العمل البدني ,بما في ذلك العمل على ارتفاعات ,وفي جميع الظروف الجوية.
شروط العمل الملزمة::
 .1السكن على بعد  33كم من ميناء اشدود خالل فترة العمل .راجع المالحظة رقم  4من في قسم المالحظات.
 .1األهلية الطبية ولياقة بدنية عالية وسليمة – سيتم الفحص من قب طبيب الشركة.
 .3سجل المرور سليم .ال يتم النظر في استيعاب أي مرشح كالتالي:
أ .قام/ت بمخالفات مرورية تتطلب  44نقطة أو أكثر ) وفقا لنظام التسجيل الجديد في وزارة
المواصالت) في العامين الماضيين.
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ب .رفعت ضد/ها الئحة اتهام و/أو أدين بمخالفة مرورية تحت تأثير الكحول و /أو تعاطي المخدرات
في  5السنوات األخيرة ,باستثناء مرشح /ة المرفوعة ضده /ها الئحة اتهام وكان صاحب/ة حق.
ج .أدين/علىمخالفةمروريةأوجريمةأخرىناشئةمنقيادةالسيارةالتيتسببتفيحادثسيارة

مماادىالىاصاباتفيالسنواتال4الماضية.
 .4الفحص األمني.

يجب تقديم الوثائق التالية .ينبغي التوضيح أنه لن يتم معالجة طلبات المرشحين الذين لم يلبوا الحد األدنى من
متطلبات الوظيفة و  /أو لم يقوموا بتسليم جميع المستندات المطلوبة حتى الموعد النهائي لتقديم الترشيح.
وينبغي التأكيد على أنه لن يتم تنفيذ استكمال الوثائق بعد هذا الموعد المحدد.
وفيما يلي المستندات المطلوبة:
 .0السيرة الذاتية مطبوعة ,رقم بطاقة الهوية ,رقم الهاتف المحمول ,عنوان البريد األلكتروني وتفاصيل عن
الخبرة المهنية ,اذا تو ّفر ذلك.
 .6استبيان للمرشح/ة لوظيفة عامل /ة شحن وتفريغwww.ashdodport.co.il .
 .0تقديم شهادة انهاء التعليم الثانوي من قبل المدرسة الثانوية أو شهادة التعليم العالي أو شهادة تعادل التعليم
الثانوي الكامل على األقل من قبل وزارة التربية والتعليم أو حصول على شهادات من الخارج – ترجمة
شهادة انهاء التعليم الثانوي للعبرية من قبل كاتب عدل أو شهادة انهاء يشيڤاه  /معهد أولبناه على األقل.
 .4نموذج تصريح عن األقارب في الشركة – الموجود على موقع اإلنترنت .www.ashdodport.co.il
ينبغي التوضيح الى أن المرشحين الذين ليس لديهم أقرباء في الشركة يجب عليهم تقديم هذا النموذج
وأن يصرحوا بأنه ليس لديهم أقرباء في الشركة.
 .5رخصة قيادة  Bعلى األقل سارية المفعول.
الملف التعريفي للراتب :حوالي  140...-ش.ج اإلجمالي  0כيشمل دفع مقابل  1.5-ورديات اضافية في
الشهر ,وال يشمل دفع للمالبس ورسوم نقاهة .ساعات عمل /ورديات اضافية بناءا على احتياجات العمل .دفع
لساعات العمل /ورديات اضافية هي بحسب التنفيذ الفعلي ووفقا للقانون.
الرجاء ارسال السيرة الذاتية ,استبيان للمرشح/ة لوظيفة شحن وتفريغ من كال الجنسين ,نموذج تصريح
بشأن أقارب العائلة في الشركة ,مصادقة بشأن التعليم المطلوب ورخصة قيادة سارية المفعول ,ارسالها الى
معهد كينان شيفي ,البريد األلكتروني .Savarim@keinan-sheffy.co.il :
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وصف عام للوظيفة
الهدف من شركة ميناء اشدود هو نقل ,وتخزين البضائع.
عامل/ة الشحن والتفريغ هو  /هي جزء من فريق عمل تتمثل مهمته في القيام بأعمال شحن وتفريغ للبضائع
من السفينة وإليها بصورة ف ّعالة ,مع المحافظة على قواعد السالمة ,واتخاذ التدابير لمنع تلف األمتعة
والمعدات والتعاون مع فريق التشغيل.
الحديث هنا عن بضائع متنوعة ,مثل :الحاويات ,البضائع العامة (لفائف الصلب واألنابيب ,ألواح خشبية),
بضائع مف ّرقة (الحبوب) ,حمولة استثنائية (التوربينات وعربات السكك الحديدية).
نقل البضائع (الشحن والتفريغ) يتم تنفيذها باستخدام أدوات مختلفة مناسبة ألنواع مختلفة من البضائع :سالسل,
أحزمة ,أدوات تجريف وشفط ,رافعات وغيضرها.
محطات عمل عامل/ة الشحن والتفريغ تتغير يوميا تبعا الحتياجات العمل التشغيلي .أمثلة من محطات العمل
المختلفة :العمل على متن السفينة ,على الرصيف ,في مستودعات الميناء أو في محطات أخرى ,وفقا لتعليمات
المسؤول .ويجري العمل وفقا لتعليمات العمل بشكل عام ووفقا الحتياطات السالمة الالزمة ,مثل :ارتداء الخوذة,
أحذية السالمة ,وسترة متوهجة وقفازات العمل.
عمل عامل /ة الشحن والتفريغ تطلب جهد جسماني في بيئة عمل غير عادية وليست سهلة ,تتطلب يقظة عالية
ودائمة.
بيئة العمل :العمل في مجال تشغيل مزدحم بالمعدات الميكانيكية (على سبيل المثال :الرافعات الشوكية
والجرارات والرافعات) ,الشاحنات والبضائع .ويشمل العمل في ظروف عمل على مرتفعات و بدرجات حرارة
عالية في الصيف وكذلك في ظل البرودة واألمطار في فصل الشتاء ,العمل على السفن المتحركة ,والعمل داخل
السفينة ,وعلى سطح السفينة ,في ظل صعود ونزول على الساللم باإلضافة الى العمل على مسطحات غير ثابتة
وغير مستقيمة أو مستوية مثل الحديد والخشب.
مالحظات:
 .0لن يتم النظر في طلبات المرشحين الذين لم يستوفوا الشروط المطلوبة بالحد األدنى للوظيفة و/أو لم يقوموا
بتقديم جميع الوثائق الالزمة.
 .6لمدير عام الشركة حق االحتفاظ القيام بتغيير من وقت آلخر وصف الوظيفة أعاله ,اضافة أو إنقاص منها.
 .0تحديد "اللقب" يعني – لقب في مؤسسة معتمدة ومعترف بها رسميا من قبل مجلس التعليم العالي في
اسرائيل ,أو مؤسسة بتصريح أو مؤسسة معتمدة بتعريف مثل هذه المصطلحات في مجلس التعليم العالي,
أو لقب من مؤسسة معترف بها من قبل شخص مؤهل من الدولة التي يعمل بها خارج اسرائيل بحيث تمت
الموافقة عليه لتقديم تقييم األلقاب في وزارة التربية والتعليم في البالد.
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 .4المرشح/ة الذي محل اقامته /ها ما يزيد قليال على  -33كم من ميناء أشدود ,يتعهد  /تتعهد بنقل
اقامته/اقامتها ,وبذلك تكون اقامته/اقامتها على مسافة  33كم من ميناء اشدود طوال فترة العمل وبمدة ال
تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ استيعابه في شركة ميناء أشدود.
 .5ال يتم النظر في طلب المرشح لهذه الوظيفة بحيث أن عمله /عملها قد يؤدي الى عالقات التبعية بشكل
مباشر أو غير مباشر و/أو عالقة عمل مع أقاربه /ها العاملين في الشركة أو اذا كانت هناك عالقة قرابة
عائلية قد تؤدي الى تضارب المصالح; 'قريب العائلة' و' -عالقة عمل' – بالمعنى المقصود في قوانين
وأحكام الشركات الحكومية (قوانين بشأن عمالة األقارب).6335 - ,
 .2وفقا للوائح واألحكام ,هناك لجنة مهنية من قبل ادارة شركة الميناء سوف تدرس ما يتعلق بالمرشحين
الذين يتم دعوتهم للجنة االستيعاب ,هل هناك دور لعامل  /ة الشحن والتفريغ بشكل عام و/أو لمرشحين
معينين بشكل خاص ,مهارات خاصة لهذه الوظيفة .وسيتم نقل توصية اللجنة الى رئيس مجلس ادارة
الشركة الذي سيصدر قرارا بهذا الشأن ,وفقا لنظام الشركات الحكومية (قوانين بشأن عمالة األقارب),
 .7المرشحون المناسبون ملزمون بإجراء اختبارات تجريبي ,بتقديم تفاصيل محدثة وموقعة لإلدانات المرورية
السابقة من شرطة اسرائيل (وليس استعالم ملف السائقين) وسوف يتم فحصها من قبل ضابط السالمة
المرورية والموافقة عليها ,الفحص األمني ,فحص اذا كان مؤهل/ة صحيا وفحص أهلية اللياقة البدنية
السليمة.
 .8المرشح/ة المختار/ة ال يستطيع/تستطيعالمشاركةفيمناقصاتأخرى فيشركةميناء أشدود  المحدودة
لمدةسنتين.
 .9الوظيفة مخصصة للرجال والنساء على حد سواء.
 .03يتمقبولالطلباتالمناسبةفقط.
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