
                     

 

  תפקידהצעת 

 אדמיניסטרטיבית   מנהלת משרד
  

 

 שלום,

ים לעבות את מערך העובדים מעוניינאנו  תכפי שהנך יודע, לחברתנו פנייתךעל  לךברצוננו להודות ראשית 

  המשרד במשפחתנו. משפחת מלר'ס אירועים.לאייש את משרת ניהול ו
 

 )העסק וסביבת העבודה( אז מי אנחנו?

Meller's Events  מלר'ס אירועים ושירותיי קייטרינג". תחת קבוצת 1999נוסדה בשנת"  
  הוד השרון. בסמוך לעיר ר ממוקםאש, אלישמע, כפרימשרדינו ממוקמים בלב מושב 

ק את שירותינו מקום המפגש המושלם בדיוק באמצע הדרך בכדי לספ המקום נבחר בקפידה תוך הבנה כי זהו
 כנרת.העד לימת ותיכון המים , מדרומה ועד צפונה

  
מתערוכות, מגוונים, מורכבים ופשוטים כאחד. החל  רב של אירועים,וקיימנו מס' מאז הקמת החברה, הוצאנו 

Happy Hour's ,עסקיים. כנסים ואירועים כמובןפרטי והשוק ב, ימי עיון 
  

עמדות ודוכני ההגשה נבנו באופן מודולארי המתאים לאירועי קיץ וחורף ועוצבו בקפידה תוך מתן דגש על עיצוב 
לאירועים עסקיים ופרטיים כאחד. אנו יודעים לספק שירות לאירועים בכל סדר גודל בדגש על שמירה על איכות 

לכל אירוע גוון אישי ומיוחד. הצוות המנוסה יודע  מעניקומקפיד על רמת שירות גבוהה  Meller'sמוצרינו. צוות 
להקשיב ולהבין את רצון בעלי האירוע ואת האופי המיוחד שברצונם להעניק לו תוך ליווי צמוד לאורך כל 

 . יום האירועביצוע בהתהליך החל משלב התכנון ועד ל

 

 )פרטי המשרה( פרטי האירוע?

   את -איש קשר

 מיידי    -תאריך

  מושב אלישמע משרדי החברה,   -מקום

 לשעות נוספות  אופציה , משרה מלאה עם08:00-17:00גמיש,  -שעות אירוע

 

  ?מה אנו מחפשים

 חובה -ניסיון קודם בניהול משרד 

 יתרון -ניסיון קודם בתחום האירועים/ מזון 

 יתרון -ניסיון בעיצוב גרפי 

 יתרון  -ניסיון בהנהלת חשבונות 

  ,אחריות, ראש גדולוורבליות, כריזמהיחסי אנוש טובים , , 

 .עמידה בזמניםמוסר עבודה גבוה, יכולת עבודה בצוות ו

 שליטה בתוכנות אופיס ברמה גבוהה 

 זמינות למשרה מלאה, עם נכונות לשעות מאומצות 

 



                     

 

 

  או איך היום שלנו צריך להראות עבודה תפריט 

 
08:00 

  של המשרד לרבות  לניהול השוטףאחריות אדמיניסטרטיבית 

 ניהול יומן אירועים -

 מענה טלפוני ללקוחות החברה -

 טיפול בדואר נכנס ויוצא  -

 הדפסה והקלדת מסמכים -

 שליחת הצעות מחיר ללקוחות -

 ישיבות /פגישות תיאום -

 ניהול קופה קטנה -

 הזמנות מספקיםניהול  -

 והוצאת קבלות הפקת חשבוניות ללקוחות -

 רות ביצוע מכי -

 מינהלהמתן מענה לעובדי החברה בנושאי  -

  תקופת הכשרה של שבועיים 

17:00 

 

 לעבוד איתנו? כןסיבות טובות ללמה  5

  לצד עבודה בסביבה משפחתית ונעימהחברה צעירה ודינמית בצמיחה 

  פרוייקטים מאתגרים בשיתוף פעולה עם החברות המובילות במשק 

 העשייה היא מתנה עבורנו ומצאים בתחום כי זה מה שאנחנו אוהבים אנו נ 

  .כי אנו רוצים ליצור שינוי בחווית האירועים וחרטנו על דגלנו לפתח ולהשתפר. תמיד 

  אנחנו כשרים 

 

                                                  

יש לשלוח קו"ח להגשת מועמדות למשרה  ?רוצים לעבוד במלר'ס אירועים

  gmail.com e4elerM@ לכתובת המייל הבאה

 

 ברכה,ב

 בוטביקה רן

mailto:Mellers.events@gmail.com

