דרושה מורה עם ניסיון בהגשה לבגרות בלשון.
ומורה לתקשוב לקידום נוער בערד
פרטים :עדינה 050-7115446
לחוגי המדעים בהר חברון וקריית ארבע
דרושים לשנה"ל תשע"ח
מדריכים  /מדריכות
עדיפות לבעלי ניסיון ורקע בהוראה ובתחומי -
ביולוגיה ,פיזיקה ,כימיה ,מתמטיקה רובוטיקה ואלקטרוניקה.
מתאים גם לסטודנטים.
לפניות יש להגיש קו"ח במייל yaelh036@gmail.com
לפרטים נוספים  - 0517646671יעל

לקייטנת הגנים בעשהאל דרושות מדריכות
הקייטנה תתקיים-
בין התאריכים ( 7.6-75.6לא כולל ימי שישי)
בין השעות 1:00-41:00
~תפקיד המדריכה להפעיל את הקייטנה בלבד,
תכנית מסודרת לכל יום תינתן מראש
לפרטים -צופיה 450-5547455
משפחת פז-ילו שוקת מתרחבת!!
אנחנו מחפשים עובדים רציניים שרוצים לעבוד.
עבודה בסביבה צעירה ,דינמית ונעימה.
מוכר כעבודה מועדפת
לפרטים :שחר 051-7176884

אולפנת בנ"ע ערד
בצמיחה
לשנה"ל תשע"ח
דרושות מחנכות
בעלות תחושת שליחות עמוקה ,מקצועיות ומסירות.
קורות חיים יש לשלוח למייל ularad1@gmail.com :

מכרז
לחברה לפיתוח הר חברון
דרוש/ה מנהל/ת תכנון
 .1תיאור התפקיד:






ליווי ,הכנה וקידום תב"עות.
הכנת תכניות חלוקה ובינוי לשטחים למוסדות ציבור ביישובי מועצה אזורית
הר חברון.
קידום תכניות במנהל האזרחי ביהודה ושומרון.
יישום תכנית עבודה רב שנתית ,בהתאם לתכניות עבודה של החברה.
ביצוע פרויקטים מיוחדים.

 .2דרישות התפקיד:












מהנדס  /הנדסאי אדריכלות רשום.
בעל בקיאות בחוקי התכנון והבניה.
ניסיון בעבודה עם גורמי תכנון ביו"ש – יתרון.
ניסיון מוכח של  6שנים לפחות בעבודה במגזר הציבורי בתחום התכנון.
ידע וניסיון בקריאת תכניות.
תקשורת בינאישית גבוהה.
תודעת שירות גבוהה.
יוזמה ואסרטיביות.
יכולת הנעת תהליכים והבאה לסיומם.
ידע וניסיון בהפעלת מערכת  ,GISשרטוט – EXCEL ,חובה.
נכונות לעבודה מאומצת ,נסיעות במרחב ושעות לא שגרתיות.

 .3תחילת העבודה :מידי
 .0תנאי שכר :חוזה אישי ,רכב צמוד.
המעוניינים יגישו קורות חיים ופירוט ניסיון קודם בכתב למייל
לידי מיטל ,עד לתאריך  77.07.46בשעה .41:00
פניות מתאימות בלבד יענו.
מודעה זו מיועדת לנשים ולגברים .רק פניות מתאימות ייענו.

meitald@hrhevron.co.il

5.5.17
מנהל/ת חשבונות למחלקת כספים
היקף משרה :מלאה
דרוש/ה :מנהל/ת חשבונות בעל/ת ניסיון
התפקיד כולל:
 התאמת בנקים וכרטיסי אשראי
 הזנת חשבוניות במערכת הנהלת חשבונות
 ניתוחי כרטיסים ,ניתוחי יתרות והתאמות
 הפקת חשבוניות ,מעקב אחר לקוחות וגביית חובות
 דיווחים למע"מ ,ביטוח לאומי ומס הכנסה
 הפקדות בנק
 פקודות יומן ,הגשת דוחות למעקב ובקרה ,עבודה בתוכנת אקסל.
דרישות התפקיד:
 תעודת הנהלת חשבונות– חובה (רצוי סוג )6
 ניסיון בתחום הנהלת חשבונות בחברה פעילה – חובה
 ניסיון בחשבשבת – חובה
 בקיאות בהוראות החוק הרלוונטיות (ניהול ספרים ,מע"מ -)...חובה
 ניסיון בגבייה מלקוחות
 מגורים בהר חברון /באר שבע והסביבה
 אחראי/ת ,מסור/ה ,חרוצ/ה ,יחסי אנוש טובים
קורות חיים יש לשלוח למייל meitald@hrhevron.co.il :

*כל המודעות פונות לגברים ונשים כאחד
להצעות עבודה נוספות מומלץ להיכנס לאתרים:
www.or-jobs.org.il
www.NegevJobs.co.il

לוח כללי

למכירה קרוואן  24מ"ר
מחולק לשני חדרים ,שירותים ומקלחת ,מטבחון.
מזגן בכ"א משני החדרים.
דוד שמש.
פרטים נוספים:
משפחת שלמון
כרמי קטיף
051-5711888

למכירה בית באדורה
אזור  :שלב ב' באדורה
רח' האלון 417
שטח המגרש 677 :מ"ר
בנוי411 :מ"ר בארבעה מפלסים.
 6חדרים .מהם  6חדרים ענקיים.
 7מקלחות ו  7שירותים.
 5מזגנים
מטבח.
מחסן בחצר.
הבית פנוי במידית והמחיר גמיש.
משה בר יוסף
נייד 057-5750116 :

להשכרה במעון
בית פרטי עם גינה גדולה.
יחידת הורים  6 +חדרים 7 ,שירותים ו  7מקלחות נוספים.
מרפסת שירות מקורה גדולה.
סלון ,מטבח ופינת אוכל במפלס התחתון(+חדר שינה וחדר שירוקלחת)
חדר משפחה (בנוסף ליחידת הורים ושאר החדרים) במפלס העליון.
מרפסת גדולה עם פרגולה מקדימה ,דק גדול ודשא מאחור
והרבה עצי פרי.
לפרטים :אורי0571676017 -

דירה למכירה
 5חדרים +יח' דיור  3חדרים
ברחוב הגיא בטנא עומרים
לפרטים :צביה 454-0404301

דירה למכירה
 0חדרים
ברחוב הגיא בטנא עומרים
לפרטים :ליאור 454-5477007

ניתן לשלוח מודעות לפרסום  -למיילilanit@hrhevron.co.il :

