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 משאבי אנוש למחלקת

 לאתר יפתח ת משאבי אנוש/מנהל  -ה /דרוש

 ----------------------------------------------------------

 

 יפתחמשאבי אנוש מפעל  ת/מנהל  :שם התפקיד

  משאבי אנוש :מחלקה

 ת משאבי אנוש תפעול/מנהל :ממונה ישיר

                                       אין  :מספר כפיפים

 משרה 07% :היקף המשרה

  יפתחמפעל   :סביבת העבודה

 :ממשקים

 א תפעול"צוות מש, עובדי האתר, מנהלי מחלקות, מנהל מפעל

 

   :משימה מרכזית

 ליווי מנהל המפעל ומנהלי מחלקות במפעל  .1

 בארגוןתהליך הכשרה של עובדים חדשים וליווי התקדמותם  ,קליטה ,גיוס, יוןמ-טיפול בפרט .2

 א גלובליים"בייצור ותהליכי משתהליכי משאבי אנוש רוחביים עת מהט .3

 

 :משימות/תהליכים מרכזיים/תחומי אחריות

 :ליווי וייעוץ למנהלים .1

, מבנים ארגוניים, הובלת שינוי, לווי מנהל המפעל בכל הקשור לניהול כוח האדם במפעל .1

 ,אפקטיביות ארגוניות, בניית צוות, בניית עתודות ניהוליות

 יווי תהליכי שינויל .2

  קיום שגרות עבודה קבועות עם מנהלי מחלקות ומנהלי צוותים .3

 :פרט .2

 (אחריות מלאה על כל תהליך הגיוס במפעל) עובדים חדשיםמיון והשמה של , גיוס-קליטה .1

 כולל שינויים בתנאי העסקה, העסקהעריכה וחתימה על חוזי  -טיפול בתנאי עבודה .2

 (שיחות חתך, ראיונות יציאה, שיחות התאקלמות)קשר עם עובדים  .3

 חריגים לפי הצורך/טיפול בסוגיות רווחה .4

 :פיתוח והדרכה .3

 מאיתור צרכים ועד הוצאה לפועל -והדרכהאחריות על תוכניות הכשרה  .1

 לווי תכניות אופק פרטניות ותכנון לטווח ארוך של המשאב האנושי כולל עתודה ניהולית .2

הטמעת מתודולוגיית  -כגון, ליווי ומעורבות בהתערבויות פיתוח ארגוני ותהליכים ארגוניים .3

lean ,בניית צוות ועוד, שינוי מבני 

 :עבודה היבטי כח אדם ודיני .4
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 שעות עבודהדוחות בקרת  -יישום דיני עבודה ואכיפתם .1

 מעקב תקציב מול ביצוע ברמה חודשית .2

 א"א ועלויות כ"ניהול מצבת כ .3

 ביגוד/הדרכה/א כגון תקציבי רווחה"מש/ל תקציב כח אדםבקרה ע .4

יישום כוננות , מתן הוקרות, ביגוד לעובדי הייצור -א ותפעולם כגון"יישום נהלי ותהליכי מש .5

 עדכוני שכר והערכת ביצועים ועוד ,והקפצות מדי חודש

 תאגידיים ואתריים, א "קטים של משאירועים ופרוי והוצאה לפועל של  הובלה .5

 ת הטרדה מינית אתריתאחראי .6

 

  :ידע נדרש 

 משאבי אנוש/ אשון במדעי ההתנהגותרתואר :  השכלה .1

 קריאה כתיבה ודיבור ברמה גבוהה -אנגלית, רמת שפת אם -עברית: שפות .2

 גיוסניהול משאבי אנוש ולפחות ב יםשל שנתיסיון ינ .3

 א בחברה תעשייתית"משוהכרות של תהליכי  ןניסיו .4

 

 :תכונות ויכולות נדרשות

 נויות גבוהות בתקשורת בין אישית מיומ . 1

 יחסי עבודה מצוינים עם עמיתים . 2

 א"תהליכי מש, עבודה חוזי ,הכרות מעמיקה עם דיני עבודה . 3

 אוריינטציה תהליכית . 4

 יסודיות והקפדה על פרטים . 5

 הגינות והוגנות . 6


