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  38/2017מס'  מכרז פומבי
 /ית באולפנת קריית גתלבורנטלתפקיד 

 
  תאור התפקיד:

מודית תמיכה בתהליכים פדגוגיים בתחומי הדעת הרלוונטיים תוך יצירה ושמירה על סביבה לי
 בטוחה בתחומי חינוך מדעי מעשי לתלמידי בתי הספר. עיקרי התפקיד:

 .האולפנהת ונו  הנאות של הציוד הקשור במעבדלשלמותו, לתקינותו ולאכסיות * אחר
 לאינוונטר, להשלמתו וביצוע הפעולות הכרוכות בכך.יות * אחר
 ובחדרי ההכנה. הלסדרים הטכניים במעבדיות * אחר
 הציוד לקראת השיעורים ולהחזרתו התקינה לאחסון. להכנתיות * אחר

   * סיוע  למורה  במהלך  השיעורים, במתן  הדרכה  ועצה  לתלמידים  באופן  השימוש  במכשירים  
 בביצוע הניסויים במעבדה ותשומת לב לבעיות בטיחות, הפעלה תקינה ושלמות הציוד.  

 קונים קלים בציוד.* הכנת תמיסות, חומרים וכלים, מיכשור וביצוע תי
 * טיפול יחד עם התלמידים בניסויים הנמשכים תקופה ארוכה.

 גיבוש והפצה של כללי בטיחות במעבדה ואכיפת כללי הבטיחות על המשתמשים במעבדה.* 
 * ביצוע כל מטלה מקצועית נוספת על פי הנחיית הממונה.

 
 :כישורים הדרושים

 :וכשירות מקצועית השכלה
 או שקיבל הכרה מהמחלקה  כש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוההתואר אקדמי שנר* 
 אולהערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, בתחומי המדעים   
 תעודת הנדסאי/טכנאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכימיה או בתחומי מדע  
 .הקשורים אליהם  

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 עבודה בסביבה שיש בה לעיתים רעש, חום, ריח, סיכונים פיזיים. *

 * קפדנות.
 חוזרי מנכ"ל ונהלים הקשורים בהתנהלות במעבדה.ויישום הכרת  *

 * שליטה בהפעלת ציוד וכלים ובשימוש בחומרים הקיימים במעבדות בית הספר וחומר חי.
 כישורים אישיים:

ות  ודייקנות  בביצוע, ערנות ודריכות, מיומנות טכנית אמינות  ומהימנות  אישית  גבוהה,  קפדנ
ותפיסה מכאנית, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, אסרטיביות ויכולת תקשורת בין אישית טובה, 

 ידיעת השפה האנגלית, ידע בעבודה עם מחשב.
 

 : דרישות מיוחדות
 .סבירהעברית ברמה * 
 .Office -היכרות עם תוכנות ה* 

 בירת מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עבריני מין במוסדות מסוימים, * היעדר הרשעה בע
 .2001תשס"א    
 .1969לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט  16הגבלת כשירות לפי סעיף  עומד בתנאי* 
 

 .מנהלת אולפנת קריית גתכפיפות מנהלית: 
 .100%:  היקף משרה

 .לבורנטים דירוג: .+39 -37 מתח דרגות:  תנאי שכר:
 

הגשת מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים, שאלון אישי למשרה פנויה )אשר מצוי באתר 
במשרדי העירייה שבקניון לב העיר –העירייה(, תעודות והמלצות, יש להעביר לאגף משאבי אנוש 

מועמדות שתוגש , 7/20112/3עד לתאריך   gat.muni.il-moriak@qiryat או במייל: 4קומה  –
 ללא המסמכים הרלוונטיים לא תטופל.

 
 .16:00עד השעה  3/12/2017, יום ראשון  מועד אחרון להגשה:

 .08-6874537  פקס:        08-6874521  לפרטים:

mailto:moriak@qiryat-gat.muni.il

