מחלקת מינהל ומשאבי אנוש

א'בטבתתשע"ז 
30בדצמבר 6002
מכרזחיצונילתפקידסוור/סוורת
תאריךאחרוןלהגשתמועמדות 11.2.1.22

המשרהמיועדתלמועמדיםהמשתייכיםלאחתמהאוכלוסיותהבאותבלבד :
 .2בני/ותהעדההאתיופית(מישהוא/היא,אושאחד/תמהוריו/ה,נולדו
באתיופיה) 
 .1בני/ותהעדההדרוזית 
 .3בני/ותהאוכלוסיההערבית 
 .4בני/ותהאוכלוסיההצ'רקסית 
 .5נשים 

מקוםהעבודה:חברתנמלאשדודבע"מ 
העסקהבהסכםקיבוצי 

תנאיסף:



 .0בוגר/ת בית ספר תיכון לפחות או בעל/ת השכלה שוות ערך להשכלה תיכונית מלאה או
בוגר/תישיבהקטנה/אולפנהלפחות.
 .6בעל/תרישיוןנהיגהBלפחותבתוקף.


תנאיםנוספיםמחייבים :
 .0עבודה  2ימי עבודה בשבוע ב 3-משמרות ,לרבות עבודה בימי שישי ,ערבי חג ,מוצאי שבת,
מוצאיחג.עבודהבשעותנוספות,עלפיהצורךוהנחייתממונים.
 .6עבודהפיזית,לרבותעבודהבגובה,בכלתנאימזגאוויר.
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תנאיםמחייביםלהעסקה: 
 .0מגורים במרחק של עד  30ק"מ מנמל אשדוד בכל תקופת ההעסקה .ראו הערה  1בפרק
ההערות.
 .6כשירותרפואיתוכושרגופניתקין–ייבדקועלידירופאהחברה.
 .3גיליוןתעבורהתקין.לאתישקלקליטהשלפונהאשר:
א.

עבר/ה עבירות תנועה המחייבות ב 61-נקודות ויותר (לפי שיטת הניקוד החדשה של
משרד התחבורה) בשנתיים האחרונות.

ב.

הוגש נגדו/ה כתב אישום ו/או הורשע בעבירה של  נהיגה תחת השפעת אלכוהול ו/או
שימוש בסמים ב 5-השנים האחרונות ,למעט מועמד/ת אשר הוגש נגדו/ה כתב אישום
ונמצא/תזכאי/ת.

ג.

הורשע/ה בעבירת תעבורה או עבירהאחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים
בה נחבל אדםב1-השניםהאחרונות .

 .1בדיקהביטחונית.

יש להגיש את המסמכים המפורטים להלן .יובהר כי לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים
בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים עד למועד האחרון להגשת
מועמדות. 

יודגשכילאתבוצעהשלמתמסמכיםלאחרמועדזה.
להלןהמסמכיםהנדרשים :
 .0קורותחייםמודפסים,מספרתעודתזהות,מספרטלפוןנייד,כתובתדואראלקטרוניופירוט
ניסיוןמקצועי,ככלשישנו.
 .6שאלוןלמועמד/תלתפקידסוור/סוורת–לפתיחתהשאלוןלחץ/יכאן
 .3אישור על סיום בי"ס תיכון לפחות מטעם בי"ס תיכון או אישור על השכלה גבוהה מזו או
אישור שווה ערך להשכלה תיכונית מלאה לפחות מטעם משרד החינוך או עבור תעודות
מחו"ל -תרגוםלעבריתע"ינוטריוןשלתעודתסיוםבי"סתיכוןאו אישורעלסיוםישיבה
קטנה/אולפנהלפחות.
 .4טופסהצהרהעלקרובימשפחהבחברה-לפתיחתהשאלוןלחץ/יכאן 
יובהרכיגםמועמדיםשאיןלהםקרובימשפחהבחברהנדרשיםלהגישטופסזהולהצהיר
כיאיןלהםקרובימשפחהבחברה.
 .5רישיוןנהיגה Bלפחותבתוקף.
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אומדןפרופילשכר:כ 24,...-₪ברוטו,כוללתשלוםעבורכ 1.5-משמרות נוספותבחודש,ולא
כוללתשלוםעבורביגודודמיהבראה.עבודהבשעות/משמרות נוספות הינה עלפיצרכיעבודה.
התשלוםעבורעבודהבשעות/משמרותנוספותהינועלפיביצועבפועלובהתאםלחוק .
נא להפנות קו"ח ,שאלון למועמד/ת לתפקיד סוור/סוורת ,טופס הצהרה על קרובי משפחה
בחברה ,אישור על השכלה נדרשת ורישיון נהיגה בתוקף , למכון קינן שפי ,מייל:
 Savarim@keinan-sheffy.co.il
תיאורהתפקידבאופןכללי:
ייעודחברתנמלאשדודהואשינועואחסנהשלמטענים.
סוור/תהינו/החלקמצוותשתפקידולבצעפריקהוטעינהשלמטעניםמהאוניהואליהביעילות,
תוךשמירהעלכלליהבטיחות,נקיטתאמצעיםלמניעתנזקלמטעןולציודושיתוףפעולהבצוות
התפעולי .
מדובר במטענים מגוונים ,כגון :מכולות ,מטען כללי (צינורות וסלילי ברזל ,קורות עץ) ,מטען
בתפזורת(גרעינים),מטעןחריג(טורבינות,קרונותרכבת) .
שינוע המטענים (הפריקה והטעינה) מתבצע בעזרת כלים שונים שמתאימים לסוגי המטען
השונים:שרשראות,חגורות,חופנים,מנופיםועוד .
תחנות העבודה של הסוור/ת משתנות מדי יום בהתאם לצרכי העבודה התפעולית .דוגמאות
לתחנותעבודהשונות:עבודהבאוניה,ברציף,במחסניהנמלאובתחנותאחרות,בהתאםלהנחיות
הממונה . העבודהמתבצעתלפיהוראותהעבודהוכלליהבטיחותהנדרשים,כגון:חבישתקסדה,
נעליבטיחות,אפודזוהרוכפפותעבודה .
עבודתהסוור/תכרוכהבמאמץפיזיבסביבתעבודהלאפשוטה,הדורשתערנותגבוההומתמדת .
סביבתהעבודה:עבודהבשטחתפעוליעמוסציודמכני(כגון,מלגזות,גוררים,מנופים),משאיות
ומטענים.העבודהכוללתעבודהבגובה,עבודהבתנאיחוםגבוהיםבקיץובתנאיקורוגשםבחורף,
עבודה על אוניות מתנודדות ,עבודה בבטן האוניה ,על גבי סיפון האוניה ,תוך עליה וירידה
בסולמותוכןעבודהעלמשטחידריכהלאיציביםולאישרים,כמוברזלועצים .


הערות :
 .0לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל
המסמכיםהנדרשים.
 .6למנכ"להחברהשמורההזכותלשנותמזמןלזמןאתתיאורהתפקידהנ"ל,להוסיףאולגרוע
ממנו.
" .3תואר" משמעו  -תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל ,או
ממוסדבעלהיתראומוסדבעלרישיוןכהגדרתמונחיםאלהבחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,
או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר
לגביונתקבלאישורשקילותמטעםהאגףלהערכתתאריםבמשרדהחינוךבארץ.
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 .1מועמד/תשמקוםמגוריו/ההואבמרחקשליותרמ30-ק"ממנמלאשדוד,ת/יתחייבלהעתיק
מקוםמגוריו/ה,כךשת/יתגוררבמרחקשלעד 30ק"ממהנמלבכלתקופתההעסקה,וזאת
לאיאוחרמשלושהחודשיםממועדהקליטהלחברתנמלאשדוד.
 .5לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות
ישיריםאועקיפיםו/אולקשריעבודהעםקרובימשפחתו/ההמועסקיםבחברהאובמקרה
בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'ו'-קשריעבודה'-
כמשמעותם בתקנותהחברותהממשלתיות(כלליםבדברהעסקתקרובימשפחה),תשס"ה-
.6005
 .2בהתאם לתקנות ,ועדה מקצועית מטעם הנהלת חברת הנמל תבחן בהתייחס למועמדים
שיוזמנולועדתקליטה,האםישלתפקידסוור/תבכללו/אולמימהמועמדיםבפרט,כישורים
מיוחדיםלתפקידזה.המלצתהועדהתועברלדירקטוריוןהחברהאשריחליטבנושא,בהתאם
לתקנותהחברותהממשלתיות(כלליםבדברהעסקתקרובימשפחה),תשס"ה.6005- 
 .7המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה ,בהגשת פירוט מעודכן וחתום של
הרשעות תעבורה קודמות ממשטרת ישראל (ולא שאילתא לקובץ נהגים) לבדיקת קצין
בטיחות בתעבורה ואישורו ,בדיקה ביטחונית ,בדיקת כשירות רפואית ובדיקת כושר גופני
תקין.
 .8המועמד/ת הנבחר/ת לא יוכל/תוכל להשתתף במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ
במשךשנתיים.
 .9המשרהמיועדתלגבריםולנשיםכאחד.
 .00רקפניותמתאימותתענינה.
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