חברת תוסף מגייסת ל  2משרות במפעלים שלהם:
 )1דרוש/ה מהנדס/ת מחקר ופיתוח למפעלינו לתנובות (אזור השרון)
התפקיד כולל:
• פיתוח מוצרים חדשים בעקבות דרישות הלקוחות/משווקים בהתאם לאסטרטגית החברה.
• ייזום שיתופי פעולה במו"פ עם ספקים ולקוחות
• תכנון ביצוע ודווח ניסיונות במעבדה לפיתוח מוצרים חדשים
• פיתוח שיטות לביקורת איכות ,כתיבת מפרטים ועדכונם
• תכנון ,מעקב וסיכום ניסיונות בייצור עם מנהל מוצר
• תמיכה בפתרון בעיות בייצור
• התעדכנות בצורה שוטפת בתחום המקצועי (ייזום קשר ואיסוף אינפורמציה באופן שוטף עם ספקים ואנשי מקצוע,
השתתפות בכנסים ,מעקב אחר פיתוח מוצרים חדשים)
• מתן שירות מקצועי ללקוחות החברה ( פגישות  ,הצגת מוצרים חדשים ,משלוח דוגמאות ,מעקב אחר ניסיונות אצל
לקוחות ,טיפול בתלונות ,הצעת מוצרים מקבילים או קיימים ,אנליזה של דוגמאות.
דרישות
• תואר ראשון כימיה/הנדסה כימית /חומרים -חובה
• ניסיון עבודה של מינ’  3שנים כאיש/ת פיתוח -חובה
• ניסיון בליווי מוצרים מפיתוח לייצור -יתרון
• ניסיון בניהול והובלת פרויקטים – יתרון
 )2לארגון תעשייתי גלובלי באזור כפר יונה דרוש/ה בוגר/ת תואר ראשון הנדסת חומרים /פלסטיקה/כימיה לתפקיד של
מנהל/ת תיק לקוחות אסטרטגיים.
התפקיד כולל:
• ניהול פגישות שוטפות עם לקוחות החברה איתור וקידום הזדמנויות חדשות עם לקוחות קיימים וחדשים.
• לספק פתרונות לבעיות ייצור של הלקוחות תוך ייעוץ שימוש במוצרים שאנו מייצרים
• להיות שותף פעיל אצל הלקוחות בייצור מוצרים חדשים הכוללים שימוש במוצרים שלנו
• היכרות עם גורמי הנדסה ,רכש ,הנהלת ייצור ממפעלי לקוחות.
• היכרות עם מערך הייצור של הלקוחות ,פעילות העסקית של החברה ,תכניות פיתוח ורכישות שהלקוח מבצע בתחום.
• מעקב אחר הזמנות הלקוחות תוך שמירה על שביעות רצון הלקוח.
• העצמת פעילות המכירות הקיימת
• ניהול פרויקטים מול מעבדת הפיתוח.
התפקיד משלב עבודה בשטח (יציאה ללקוחות הארון) ועבודה משרדית (כאשר אין פגישות)
עבודה במשרה מלאה א-ה
תנאים מעולים למתאימים/ות :עובד/ת ארגון מהיום הראשון ,רכב חברה ,טלפון ,שכר גבוהה ,הכשרה מקצועית ,עבודה
קבוע ולטווח הארוך ,ארוחות מסודרות ,תנאים סותיאליים מלאים ורווחה!
דרישות
תואר ראשון הנדסת חומרים /פלסטיקה/כימיה -חובה
רקע בתעשיית פלסטיק /תרכובות כימיים /חומרים-יתרון
ניסיון כמנהל מכירות שטח – יתרון משמעותי
כושר ביטוי מעולה -חובה
יחסי אנוש טובים -חובה
נכונות לנסיעות מרובות -חובה

קורות חיים ניתן לשלוח למייל marinak@tosaf.com :

