
 

 

 

 

  

 

 

פנויה משרה  

ישראל חיפה, גנן  

 שמתו  השירות  אנשי  מיליון  1.7  את  המנציח  רווח  מטרות  ללא  בינלאומי  ארגון  היא (CWGC) העמים  חבר  של  המלחמה  קברי  ועדת

 .וטריטוריות מדינות 150- מ ביותר, מקומות 23,000- ב ואנדרטאות קברות בבתי מטפלים אנו. העולם מלחמות שתי במהלך

 

 על בשמירה הראשי בגנן יתמוך התפקיד. ישראל, בחיפה הבריטי העלמין בבית הממוקם לצוות שיצטרף מנוסה גנן מחפשים אנו

, הנציבות ידי על שנקבעה כפי מצוינות של בסטנדרטים ידניות גננות ושיפוץ תחזוקה עבודות ביצוע ידי על מלחמהה קברות בתי

 .מעשי ידני פוסט זהו, מהצוות נפרד בלתי חלק. הגננות מדריך פי ועל

 
 אחריות

, כיסוח כגון משימות ביצוע; ושמירה שיפוצים עבודות, גננות של ידניות תחזוקה עבודות לבצע היא העיקרית המשימה •

 • .הגננות ולפרקטיות לאימונים בהתאם, הדברהו שתילה, גיזום, שוטים עשבים, קצוות

 • .הצורך במידת תיקונים בצעל ההשקיה במערכת כשלים על דווחל  •

 הוראות כל וכי, ועומדים בהם נשמרים הבטוחות העבודה ושיטות ההוועד של הבטיחות נהלי כל כי להבטיחיש   •
 .עת בכל מופעלות החוקיות הבטיחות

 במהלך הנצפים ובאנדרטאות העלמין בית בסביבת התפתחות כל על, שצוינו מבניים ליקויים כל על הלהנהל לדווח  •

 • .התחזוקה עבודות

 ם בהתאם להנחיות.נוספי פרויקטים בצעל כדי ים אחריםאזורל לנסוע  •
 

  דרישות
 • תעודת מבית הספר

 גינון / גננות מעשיתב ניסיון• 
 • רמת אוריינות טובה בשפה הראשונה שלך. שליטה טובה בשפה האנגלית הכתובה והמדוברת רצויה.

 כישורים ידניים• 
 • כישורי תקשורת, הקשבה, ארגונים, קבלת החלטות וניהול זמן יעילים

 • לוקח אחריות על פעולה ותחושה של אספקת שירות
 • יש את הזכות לחיות ולעבוד בישראל

 
 הגשת קורות חיים

 :הבאות מהאפשרויות באחת בקשתך את הגש אנא 

 ma.careers@cwgc.orgאימייל: 

 72100אזור תעשייה רמלה,  74, רחוב דוכיפת ת.ד כתובת : בית העלמין הבריטי

 
 25/09/2020תאריך סגירה : 

 
  בהתאם זה  תפקיד  להאריך  או  לסגור  הזכות  את  לעצמנו  שומרים  אנו,  לב  שימו .  בלבד  המועמדת  ברשימה  מועמד  עם  קשר  ייצור

 .האפשרי   בהקדם  בקשה  להגיש  למועמדים  קוראים  אנו  לכן . הבקשה  למספרי

 

 שוויון  מעסיק  הוא CWGC .בקשה  פי  על  הזמינה,  שלנו  העבודה  פרטיות  להודעת  ובהתאם  ביותר האמינה  בצורה  יטופלו הבקשות  כל

 .רקע  לבדיקות  כפוף   יהיה המינוי .הזדמנויות
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