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כללי:
המעבדה של גניגר מפעלי פלסטיקה בע"מ היא יחידת תמך שמספקת שירותים למחלקות הייצור,
הטכנולוגיה השיווק והרכש.
פעולותיה המרכזיות של המעבדה הן בקרת איכות שוטפת של חו"ג ותוצ"ג ,תחזוקת מפרטי ייצור
ומפרטי בדיקה ,ניתוח תלונות איכות ,ייצור דוגמאות ,ניתוח מוצרים מתחרים ,ביצוע בדיקות שונות.

המטרות והיעדים של התפקיד:
עמידה מלאה במשימות המעבדה ,תוך ניצול יעיל של משאבי כ"א ותקציב.
תיעוד והשבחה של הידע הארגוני בתחום האנליזה.
שיפור מתמיד ביכולת המעבדה לבצע בדיקות ולספק מידע ללקוחותיה – פנימיים וחיצוניים.

מטלות ומשימות עיקריות בתפקיד:
ניהול שוטף של עבודת המעבדה.
קביעת סדרי עדיפויות לביצוע העבודה השוטפת יחד עם מטלות מיוחדות.
הכנת תכנית עבודה שנתית ורב שנתית בהתאם למדיניות החברה.
הוצאה לפועל של תכנית העבודה בהתאם לתקציב ועל פי סדרי עדיפויות.
ביצוע בדיקות איכות שוטפות לחו"ג נכנסים ולתוצ"ג לפני משלוח.
קבלת החלטות לגבי התאמת מוצרים למפרטים.
תמיכה במחלקת הרכש – בחינה של חומרי גלם חדשים וחליפיים ,הגדרת חומרים לשימוש( .יחד עם
מנהל רכש ,מנהל טכנולוגיה וטכנולוג החברה)
תמיכה באבטחת איכות – ביצוע בדיקות לניתוח תלונות איכות ,מעורבות בביצוע סקרי חוזה ,סיוע
למנהל האיכות בהגדרת תהליכי בקרה שוטפים ,הנחיות למעבדה בנוגע לבדיקות נדרשות ואופן
הביצוע שלהן.
קשר עם מקורות ידע – קיום קשר שוטף עם מעבדות חיצוניות לצורך קבלת שירותי בדיקה שאינם
בתחום היכולת של החברה.

תמיכה במחלקות השיווק – הפקת כתבי אחריות ,ביצוע בדיקות למוצרי מתחרים ,הפקת תיעוד
נדרש.
תמיכה בפיתוח – ייצור דוגמאות וביצוע בדיקות שונות למוצרים בפיתוח.

כפיפות וממשקי עבודה:
מנהל\ת המעבדה י\תהיה כפוף\ה למנהל הטכנולוגיה.
לצורך ביצוע תכנית העבודה של המעבדה יעמוד לרשות מנהל\ת המעבדה צוות של לבורנטים ובקרי
איכות .בקרי האיכות כפופים מקצועית גם למנהל האיכות.
הממשקים העיקריים :מנהל טכנולוגיה ,טכנולוג ,מנהל אבטחת איכות,
מנהל שיווק ומכירות (שוק מקומי וייצוא) ,אגרונומים ,מנהל תפעול ,מנהל ייצור.

היקף התפקיד
משרה מלאה בהיקף של  5ימי עבודה בשבוע ,על פי הנהוג בחברה.
התפקיד דורש נכונות לעבודה בשעות נוספות ועשוי לדרוש זמינות מחוץ לשעות העבודה הסדירות.
התפקיד דורש נכונות לנסיעות בארץ ובחו"ל.
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