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                                                                                           יחידת התעסוקה                                                                 
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  רשת שופרסל – "מחסנאים" קורס –" קול קורא"

  

 רקע

  .ותיהקבוצת שופרסל  הינה בעלת רשת הסופרמרקטים הגדולה והמובילה בישראל מבחינת היקף מכיר .1
הקבוצה מנהלת ומפתחת את עסקיה , עיסוקה העיקרי של הקבוצה הוא בשיווק קמעונאי בתחום המזון

, בדגש על חדשנות, במחיר תחרותי, ומותגים ברמת איכות גבוהה מוצריםבמטרה להציע מגוון רחב של 
 .ובהתאמה לצורכיהם של כלל הצרכנים

, דורשי העבודה –" צוות"אנו שמחים להציע לחברי לשופרסל " צוות"בהמשך לשיתוף פעולה בין ארגון  .2
 .אתגר ושכר הוגן במסגרת יציבה, הכשרה ועבודה לטווח ארוך הכוללת עניין

והמשמעותי , ובערך המוסף הגבוה "צוות"חברי  -ל  "מכירה באיכויות של פורשי צה שופרסלקבוצת  .3
ם והניסיון הרב אותו צברו במהלך הן בשל המוטיבציה הערכית שלהם והן בשל בשלות, של אוכלוסיה זו

לאור כל זאת אנו סמוכים ובטוחים כי במסגרת תהליך גיוס וקליטה איכותי נוכל  .שירותם הצבאי 
 . שופרסללשלב את דורשי העבודה הרלוונטיים  בהכשרה ובעבודה שמציעה קבוצת 

 
  מטרה

ניסיון , יכולת וורבלית טובה, בעלי ניסיון חיים -מטרת התכנית להכשיר חברים בעלי פוטנציאל מתאים  .4

כמחסנאים בסניפי להשתלב בעבודה ורצון , מוכח בעבודה בסביבה ממוחשבת ועתירת מערכות מידע

 שופרסל

  
 

  מסגרת ומבנה התכנית
  

   .ןבשופרסל ראשון לציוההכשרה תתקיים  .5
  . 9:00-17:00 תבין השעו' ה-'בימים א ,  חודש ימיםמשך ההכשרה כ

 

  . ללא עלות כספיתההכשרה הינה " צוות"וארגון  שופרסלה בין קבוצת במסגרת שיתוף הפעול .6
 

  .שכר מלאבזמן ההכשרה ישולם למשתתפים  .7
 

 .במספר משתתפיםמותנה , 2013' דצמ: מועד משוער לפתיחת הקורס .8
  

 .  ברשת שופרסל בכל הארץ כמחסנאיםהמסיימים בהצלחה את ההכשרה יועסקו  .9

 
   

  
  
  
 

 



 

 

2

 :הכשרהדרישות ה/ תנאי קבלה 

 :יהיה עליהם לעסוק בניהול מוצרים הכולל, יכולת תפקוד בתנאי לחץ החברים נדרשים להיות בעלי .10

 .ביצוע הזמנות  .א

 .תוד המלאייהכרת מערכת ע  .ב

 .ושילוט תמחור  .ג

 .פ תוכנית"ביצוע ספירות מלאי ע  .ד

 .ניהול ומעקב שוטף על המלאי  .ה

 .מבוטלים/טיפול במוצרים דלי מכר  .ו

 .םבמחסן ובמדפי  FIFOבצוע   .ז

 .בקרה על תהליכי השמדה והחזרה לספקים  .ח

 .שליטה בסביבה ממוחשבת  .ט

 

   .מבדק אמינותו  תהליך מיון אשר יכלול בין היתר ראיונות קבלההחברים יעברו  .11

 
 שכר לימוד

 .מלאשכר יחד עם זאת במהלך ההכשרה ישולם , " צוות"ההכשרה הינה ללא עלות לחברי , כאמור .12

 
 הנחיות לפעולה

ומעוניינים להפנות  המוצע לקורסהנדרשים  הקבלהעצמם מתאימים והעונים לתנאי חברים הרואים  .13
 :במייל חוזר 13/929/ -לא יאוחר מתאריך היהודה  תעסוקה מנהלל יפנומועמדותם 

wyehuda@tzevet.org.il  ם תוך שהם מציינים את הפרטי 6173545-03או בטלפון
 .דרגה צבאית, כתובת מגורים, מספרי טלפון, גיל, שם מלא: הבאים

   
 .לבירור והנחייה, אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית .14

  
  

  !!!בהצלחה                                                                 
  
  
  

  ארנון משה                                                                                                
  יהודהתעסוקה   מנהל                                                                                    

 " תצוו"                                                                                     


