בו‡ו ל‰יו˙ חל˜ מנבחר˙ מנˆח˙!
מי ‡נחנו?

חבר˙ ‰ TETROינ ‰בבעלו˙ ˘ל ˘לו˘˘ ‰ו˙פים-
˘ני י˘ר‡לים ו‡מרי˜‡י .מו˘ב˘ ‰ל ‰חבר‰
ב‰ונ‚ ˜ונ‚ ומפעלי ‰חבר ‰ממו˜מים ב„ונ‚ו‡ן
)סמוך ל‰ונ‚ ˜ונ‚(‰ .חבר ‰מונ ‰כ 1500-עוב„ים
ובין מנ‰לי ‰חבר ‰י˘ מנ‰לים מי˘ר‡ל ,בריטני,‰
‰ולנ„‰ ,ו„ו‰ ,ונ‚ ˜ונ‚ וסין.
עוב„ינו ‰מ‰ווים נ„בך מ˘מעו˙י בˆ‰לח˘ ‰ל
˘‰ ,TETROומר˙ על יˆיבו˙ כלכלי˙ ˙וך ˆמיח‰
מ˙מ„˙ ,נ‰נים מביטחון ˙עסו˜˙י ל‡ורך זמן.
לעוב„ינו ‰ח„˘ים ‡נו מˆיעים ‡פ˘רו˙
˙‰פ˙חו˙ ‰כולל˙ ˆביר˙ י„ע וניסיון מע˘י˙ ,וך
˜‰פ„ ‰על טיפוח מ˜ˆועי ו‡י˘י כ‡ח„.

˜בוˆ˙ ‰ TETROי‡ בין ‰חברו˙ ‰מולטי
„יסˆיפלינריו˙ „‚‰ולו˙ ו‰מובילו˙ בסין˘‡ ,ר
עוס˜˙ ב˙כנון ופי˙וח ,ני‰ול פרוי˜טים ו˙‰ליכי
ייˆור מוˆרים ‡יכו˙יים לחברו˙ פרימיום מובילו˙
ב˙חומן.

 TETROפ˙ח ‰ב˙כני˙ ח„˘ ‰ל‚יוס מ‰נ„סים
ˆעירים וחסרי ניסיון ‡˘ר ˘ו‡פים לˆ‰ליח ב˙חום
˙‰ע˘יי˙י ו‰טכנולו‚י .פי˙וח ‰עוב„ים בTETRO -
‰ו‡ ˙‰ליך מובנ˘ ‰במס‚ר˙ו מו‚„ר˙ ˙כני˙
פי˙וח ‡י˘י˙ לכל מ‰נ„ס‰ ,כולל˙ פעילו˙ לפי˙וח
ול˘יפור מיומנויו˙ וי„ע ב˙פ˜י„ו ‰ע˙י„י בחבר,‰
˙וך ˙‰מ˜„ו˙ ב˙חומי ˙‰‰עניינו˙ ו‰י„ע ˘לו.

‡"‰ני מ‡מין ˘לנו"

‡נו רו‡ים בעוב„ינו ובספ˜ינו ˘ו˙פים מרכזיים
ל ˙‚˘‰מטרו˙ ‰חבר ‰ולכן ‡נו ˘מים „‚˘ רב על
˘ביעו˙ רˆונם ו˙‰פ˙חו˙ם.
כחבר ‰מוביל ‰ב˙חומ˘ ,‰פי˙וח מ˘‡בי ‡‰נו˘
וטיפוח ‰עוב„ים ‰ם ערכים מרכזיים ומובילים ב,‰
‡נו רו‡ים ח˘יבו˙ רב ‰בבניי˙ „ור ח„˘ וע˙י„י
˘ל מ‰נ„סים ˆעירים וב˘ילובם בחבר ‰ב˙פ˜י„י
ני‰ול וטכנולו‚י.‰
˘ימור ‰סביב ‰ופעילו˙ ב˜‰יל ‰מ‰ווים נר לר‚לנו
ו‰ינם בין ‰ערכים ‰ח˘ובים בחבר.‰

פרוי˜ט ע˙ו„ ‰ני‰ולי˙ טכנולו‚י˙ בTETRO -
כחבר˘‡ ‰ר ˘מ ‰ל ‰למטר ‰לפ˙ח ‡˙ „ור
‰ע˙י„‡ ,נו מ‚ייסים נבחר˙ מ‰נ„סים ˘ז ‰ע˙‰
סיימו ‡˙ לימו„י‰ם ל˙כני˙ ע˙ו„˜‡ ‰ס˜לוסיבי˙.
˙כני˙ ‰ע˙ו„‰ ‰ני‰ולי˙ ‰טכנולו‚י˙ ‡˘ר ‰ינ‰
‡ח˙ מ‰פלטפורמו˙ ‰מרכזיו˙ ˘ל TETRO
ל˙מיכ ‰בחזון ז ,‰מ‰וו‰ ‰ז„מנו˙ יוˆ‡˙ „ופן
לבו‚רי ‰נ„סˆ ‰עירים לל‡ ניסיון ,ל‰וו˙ חל˜
מעמו„ „˘‰ר˘ ‰ל ‰חבר ,‰לˆבור י„ע ול˙‰מ˜ˆע
ול˙˘‰לב ב˙פ˜י„י ני‰ול מובילים ב‡ר‚ון.
פרוי˜ט ‰ע˙ו„‰ ‰ינו ˙כני˙ מˆוינו˙ ‡יכו˙י˙
˘מטר˙ ‰ל‰כ˘יר ‡˙ מנ‰י‚י ‰ע˙י„ ˘ל .TETRO
˙‰כני˙ מיוע„˙ לבו‚רי ‰נ„ס ‰מˆטיינים
מ‰פ˜ולטו˙‰ :נ„ס ‰כימי˙‰ ,נ„ס˙ חומרים,
‰נ„ס˙ מכונו˙ ופיזי˜˘‡ ,‰ר י˘˙˙פו במסלול
‰כ˘ר˘ ‰ל חמ˘ ˘נים ‰כולל‰ :כ˘ר ‰מ˜ˆועי˙
מעמי˜ ,‰ליווי ‡י˘י ,חניכ˙˘‰ ,‰לבו˙ בפרוי˜טים
מ˘מעו˙יים בחטיבו˙ ˘‰ונו˙ ˘ל  ,TETROבמטר‰
ל˙˘‰לב ל‡חר מכן ב˙פ˜י„ים ני‰וליים.

‰כ˘רו˙ מ˜ˆועיו˙:
ליווי ‡י˘י ˘ל מנ‰לים בכירים ב‡ר‚ון
‰כ˘ר ‰טכנולו‚י˙ בחבר‰
„‰רכ ‰וחניכ‰
ניסיון מע˘י רחב :רוטˆי ‰בין מחל˜ו˙ ˘ונו˙
˙˘‰לבו˙ בפרוי˜טים מ˘מעו˙יים ומובילים
ב‡ר‚ון ועבו„ ‰מול ל˜וחו˙
לימו„ סיני˙
‰יכרו˙ עם עולם ˙‰ע˘יי ‰בסין
‡פ˘רו˙ ללימו„י ‰מ˘ך ‡˜„מ‡יים בסין
וב‰ונ‚ ˜ונ‚
‡נו ב TETRO -רו‡ים ב‰בנ˙ ˙‰רבו˙ ו‰סביב‰
נ„בך מרכזי ב˘‰פע ‰על ˆ‰‰לח ‰ו˜‡˙‰‰למו˙
˘ל ‰מ‰נ„סים ולכן ‡נו מ˘˜יעים ‚ם בלימו„
˘‰פ ‰ו˙‰רבו˙ ‰סיני˙.

˙˘‰לבו˙ ב˙פ˜י„ים ˘ונים
מ‰נ„סי פי˙וח
˙‰פ˜י„ כולל עבו„ ‰מול ל˜וחו˙ ב˘לבים
ר‡˘וניים לבחינ˙ ‰י˙כנו˙ ˘ל ‰פרוי˜טים
בכפוף ל‡יפיון ,מחירי מטר ‰ולוחו˙ זמנים.
במ‰לך ‰פעילו˙ ,נח˘ף ‰מ‰נ„ס ל„יסˆיפלינו˙
טכנולו‚יו˙ רבו˙ מ˙חום ‰פלסטי˜ ו‰מ˙כ˙ וכן
ל˙‰ליכי ‡וטומˆי ‰ב˙חום ‰ייˆור‰ .עבו„‰
מˆריכ‰ ‰בנ ‰וי„ע ב‡ופטימיזˆי˘ ‰ל ˙‰ליכים

ופ˙רונו˙ למ˜סום ‰פוטנˆי‡ל ˘ל ‰פרוי˜ט.
ב˙חיל˙ „‰רך ,במ˜ביל ל‰כ˘ר ,‰יעבו„ ‰מ‰נ„ס
כמ‰נ„ס פי˙וח ב‡ופן עˆמ‡י וילוו ‰ב„‰רכ‰
וב‰מ˘ך „‰רך ינ‰ל ˆוו˙ מ‰נ„סים .ל‡חר ‚‰ע˙ו
לב˘לו˙ ני‰ולי˙ ,יוכל ל˙פ˜„ כמנ‰ל במחל˜ו˙
‰פי˙וח ˘ל ‰חטיבו˙ ˘‰ונו˙ בחבר.‰

מ‰נ„סי ˙‰ליך
ב˙˜ופ˙ ‰‰כ˘ר ‰יעסו˜ ‰מ‰נ„ס ב‰עמ˜ ‰ו‰בנ˙
‰פיזי˜‡˘ ‰חר‡י˙ על ˙‰ליכים ב˙חום ‰ייˆור
ו‰חומרים ויפ˙ח ˙‰ליכים ‡ופטימליים בייˆור.
˘‚„‰ים ב˙‰ליכים ‰ם על ‰בנ ‰ב˙חומים כ‚ון
˙רמו„-ינמי˜ ,‰זרימ˙ ‰י˙ך ,מעברי חום ,ע˜ומו˙
 PVTב˙חום ‰פלסטי˜ מח„ ,ו‰בנ˙ ˙‰ליכי עיבו„
פלסטיים ˘ל מ˙כו˙‰˙ ,ליכי ‡˜סטרוזי,‰
רי˙וחים וטיפולי ˘טח מ˙˜„מים מ‡י„ך .מ‰נ„ס

˙‰ליך י‡פיין וי˜בע ‡˙ חלון ‰עבו„˘ ‰ל
‰˙‰ליכים עלי‰ם ‰ו‡ מופ˜„‰˙ .ליכים ‡ל‰
‡סטרט‚יים ל˙‰פ˙חו˙ ‰חבר .‰ב˘לבים
מ˙˜„מים ב‰כ˘ר˘ ‰ל מ‰נ„ס ˙‰ליך‰ ,ו‡ יפ˙ח
מ˙ו„ולו‚יו˙ ח„˘ו˙ )˘‡ינן ˜יימו˙ ב˙חומי
‰˙‰ליך ‰נוכחיים( .מ˙ו„ולו‚יו˙ ‡ל ‰י‡ומˆו
כחל˜ מפ˙רונו˙ ˙‰ליכים ע˙י„יים ˘ל ‰חבר‰
וי‰וו חל˜ מ‰נכס ‡‰ינטל˜טו‡לי )˘ (IPל.‰

מנ‰לי פרוי˜טים
ב˙˜ופ˙ ‰כ˘ר˙ו ינ‰ל ‰מ‰נ„ס פרוי˜טים מול
ל˜וחו˙ ,מח„ ‚יס‡ ומול חטיבו˙ ‰ייˆור בTETRO -
מ‡י„ך ‚יס‡ .בנוסף ,י‰י‰ ‰מ‰נ„ס ‡חר‡י על
‡ינט‚רˆי˘ ‰ל כל ‰˙‰ליכים מ˙חיל˙ ‰פרוי˜ט
וע„ ˙˜˘‰ו .עם ˙‰פ˙חו˙ וˆביר˙ ניסיון וי„ע,

י˜בל ‰מ‰נ„ס ‡חריו˙ על ‰טמע˙ פרוי˜טים
‚„ולים מול ‰ל˜וחו˙ ‰מרכזיים ו‰מובילים ˘ל
‰חבר˙‰ .‰פ˜י„ כולל ˙˜˘ור˙ מ˙מ„˙ עם
‰ל˜וחו˙ ,פי˙וח מיומנויו˙ מכיר ‰ו˘יוו˜
ו"ני‰ול-על" ˘ל פרוי˜טים.

מסלול ע˙ו„ ‰ני‰ולי˙ טכנולו‚י˙ כולל ב˙וכו:
חˆי ˘נ ‰לימו„י סיני˙ ב‡וניברסיט‰
מוכר˙ בסין במימון ‰חבר.‰

‡ורך ˙‰כני˙ ‰ינו ˘ 5נים ,בסופ ‰יינ˙ן
מענ˜ כספי ‚בו ‰מ‡ו„.

‰כ˘ר ‰פרונטלי˙ ומע˘י˙ בTETRO -
ב˘לו˘˙ ˙חומי ˙‰וכן ‰נ"ל.

מימון ˘ל ‰ Relocation -‰כולל ‰וˆ‡ו˙
טיסו˙ ,ויזו˙ ,ביטוח רפו‡י˘ ,כ"„ ו‰וˆ‡ו˙
נוספו˙ ˘יפורטו ב‰מ˘ך ‰˙‰ליך.

˙˘‰לבו˙ ב˙פ˜י„י ‰נ„ס ‰ב„ר‚ים בכירים
בעלי ‡ופ˜ ˘ל ˙פ˜י„י ני‰ול בחבר.‰

˘‡לו˙ ו˙˘ובו˙
למי מיוע„˙ ˙‰כני˙?

‰יכן ממו˜מים מ˘ר„י ‰חבר?‰

˙‰כני˙ מיוע„˙ למ‰נ„סים מ˙חילים בפ˜ולטו˙:
חומרים ,מכונו˙ ,כימי˙ ופיזי˜‡ .‰נ˘ים בעלי רˆון
ללמו„ ול˙‰פ˙ח ,ל˙‰בלט ,לעבו„ בˆוו˙ ול‰וביל
לˆ‰לחו˙ יזכו ל˜ח˙ חל˜ ב˙כני˙ ובמערך ני‰ולי
מוביל.

 TETROממו˜מ˙ בעיר „ונ‚ו‡ן )(Dongguan
ב„רום סין„ .ונ‚ו‡ן נמˆ‡˙ כ˘ע ‰מ‚‡ונ‚ז'ו˘ ,ע‰
מ˘נזן ,ו˘ע˙יים מ‰ונ‚ ˜ונ‚‰ .חבר ‰מספ˜˙
למנ‰לי ‰נ˘‡ ,‚‰ר ‡וסף ‡˙ ‰עוב„ מ‰בי˙
לעבו„ ‰ומחזירו בסוף יום.

‡יך נר˘מים?

‰יכן מ˙˜יימים ˘˘˙ ‰חו„˘ים ‰ר‡˘ונים
‰כוללים לימו„י סיני˙?

 ˙˘‚‰מועמ„ו˙ ב˘ליח˙ ˜ורו˙ חיים לכ˙וב˙
מיילchina_jobs@jobinfo.co.il :

מ˙י נפ˙ח˙ ‰‰ר˘מ?‰
‰‰ר˘מ ‰נפ˙ח˙ ב 1/10 -ומס˙יימ˙ ב20/11 -

מ˙י מ˙חיל˙‰ ‰כני˙?
מוע„ ˙חיל˙ ˙‰כניו˙ ‰ו‡ מר‰˙ ,2016 ıליך ‚‰יוס
יס˙יים במ‰לך ינו‡ר ˘˙ ,2016ובו˙ סופיו˙
למ˘˙˙פי ˙‰כני˙ ימסרו ע„ ‡מˆע ינו‡ר .2016
ב˙‡ריך ˜˙ 30/11/15יים ‰חבר ‰כנס ב‡רı
למועמ„ים ‰רלוונטיים עם ‰נ‰ל˙ ‰חבר ‰בו יינ˙ן
מי„ע מ˜יף על ˙‰כני˙ ו‰יכרו˙ עם ‰חבר.‰

˙נ‡י ˘כר?
˙נ‡י ˘‰כר ‰ינם ˙נ‡ים ˙חרו˙יים למ˘רו˙
מ˜בילו˙ במ˘˜ .ח˘וב לˆיין ,כי עלו˙ ‰מחיי ‰בסין
‰י‡ נמוכ ‰ולכן ‡פ˘רויו˙ ‰חיסכון ‰ן ‚„ולו˙ .ז‡˙
בנוסף ל˙כני˙ בונוסים ל‡ורך ˙‰כני˙ ומענ˜
כספי מובטח ‚בו ‰בסופ.‰

מ‰ם ˙‰פ˜י„ים ב‰ם ‡וכל ל˙˘‰לב?
˙‰פ˜י„ים ‰ינם :מ‰נ„ס ˙‰ליך ,מ‰נ„ס פי˙וח
ומנ‰ל פרוי˜טים .פירוט על ˙‰פ˜י„ים מˆורף במסמך.
פירוט נוסף עלי‰ן י˙˜בל במפ‚˘ עם ‰מועמ„ים.

˘˘˙ ‰חו„˘ים ‰ר‡˘ונים כוללים לימו„י סיני˙
ב‡וניברסיט ‰מוכר˙ בˆ'נ‚„ו )Chengdu Sichuan
‡ .(Normal Universityוניברסיט ‰זו עוב„˙
ב˘י˙ופי פעול ‰עם מוס„ו˙ לימו„ ב‡ר ıומ˜בל˙
‡˙ פני ‰לסטו„נטים י˘ר‡לים .ב˙˜ופ ‰זו ‡י˘
˜˘ר מטעם  TETROי‰י ‰נוכח בˆ'נ‚„ו וילוו‰
מ˜רוב ‡˙ ‰עוב„ים.

‰יכן ‡‚ור?
רוב ‰י˘ר‡לים מ˙‚וררים ב„ונ‚ו‡ן ב˘כונ‰
˘נ˜ר‡˙  .Dongguanז‰ו ‡זור יו˜ר˙י מערבי בעל
˜ומפל˜סים ˘ונים עם בריכו˙ ,ח„ר כו˘ר ,מ‚ר˘י
טניסˆ ,מחיי ‰רב ,‰מסע„ו˙ מערביו˙ רבו˙ ומרכז
˜ניו˙ עם מו˙‚ים מערביים„‰ .ירו˙ ברמ‚ ‰בו,‰‰
וי˘נ‡ ‰פ˘רו˙ ל‰חזי˜ ‡‡-‰י )עוזר˙ ני˜יון(
בעלו˙ נמוכ ‰מ‡ו„.

˙נ‡ים נוספים ˘‡˜בל?
 TETROמממנ˙ לעוב„ ˘כ"„ ,פעם ב˘נ ‰טיסו˙
ל‡ר ,ıביטוח רפו‡י‰ ,וˆ‡ו˙ טלפון ומימון
לימו„י סיני˙.
בנוסף מ˜יימ˙ ‰חבר ‰ימי עיון וימי כיף ˘ל ‡‰ר‚ון.

˙‰כני˙ מ‡פ˘ר˙ למ‰נ„סים ˘ז ‰ע˙ ‰סיימו לימו„ים ,לרכו˘ י„ע וניסיון רב
ב˙חום˘ ,פ ‰סיני˙‰ ,יכרו˙ עם עולם ˙‰ע˘יי ‰בסין ,חיסכון כספי ‚בו ‰ועו„.

