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דרוש או דרושה לתפקיד:

לבורנט למדעים ולטכנולוגיה
כפיפות :מנהלת אשכול הפיס.
היקף משרה 50% :משרה.
מתח דרגות 37 – 39 :בדירוג לבורנטים.

תיאור התפקיד:

תמיכה בתהליכים פדגוגיים בתחומי הדעת הרלוונטיים תוך יצירה ושמירה על
סביבה לימודית בטוחה בתחומי החינוך מדעי-מעשי לתלמידי בתי הספר.
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עיקרי התפקיד:

ריכוז הפעילות במעבדה.
אחריות על קיום סביבה בטיחותית במעבדה.
ניהול הציוד והרכש של המעבדה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
העבודה הינה בסביבה שיש בה לעיתים :רעש ,חום ,ריח ,סיכונים פזיים.
נדרשת קפדנות.
הכרת ויישום חוזרי מנכ"ל ונהלים הקשורים בהתנהלות במעבדה.
שליטה בהפעלת ציוד וכלים ובשימוש בחומרים הקיימים במעבדות בית הספר וחומר חי.

-

השכלה ודרישות מקצועיות:
השכלה:

בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים
אקדמיים בחוץ לארץ ,בתחומי המדעים.
או תעודת הנדסאי/טכנאי בתחומי הביולוגיה ,הפיזיקה ,הביוטכנולוגיה ,הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם.

דרישות נוספות:
שפות – עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנית ה.OFFICE-
רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין
במסודרות מסוימים ,תשס"ע.2001-

-

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

•
•

עבודה מול גורמים רבים בתוך בית הספר ומחוצה לו.
שירותיות.
מועד הגשת מועמדות לא יאוחר מיום.14.6.2022 :
להגשת מועמדות יש להיכנס לקישור באתר העירייה.
במידה ונתקלת בבעיה יש לפנות למייל מרכז תמיכה support@automas.co.il
אין לשלוח קו"ח למייל התמיכה
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הערות:

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך זאת בהתאם
להוראות סעיף  8לחוק שוויון בעבודה התשמ"ח – .1988
התפקיד מתאים למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הסף מכח חוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות ,התשנ"ח –  ,1998תיקון מס' .15
העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את
הליכיו של מכרז זה ,זאת בכל שלב משלביו.

עיריית מעלה אדומים | ת.ד | 20 :מיקוד | 98300 :טלפון02-5418888 :
כתובתנו באינטרנטhttp://www.Maale-Adummim.muni.il :

