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תאור התפקיד :
תיאור התפקיד:
------------ייזום ,תכנון וביצוע מחקרים בתחום גיאולוגיה של הנפט באופן עצמאי ובשיתוףעם צוותי מחקר הכוללים חוקרים ותומכי מחקר.
אחריות על ביצוע מחקרים ברמה אזורית במטרה להערכת פוטנציאל הידרוקרבונים.אחריות על ניתוח סמנים גיאוכימיים המצביעים על היסטוריה תרמלית שלסדימנטים.
אחריות על פיתוח שיטות וניתוח החתימה הגיאוכימית של הידרוקרבונים לצורךהבנה ושחזור מוצאם.
אחריות לבניית מודלים לסימולציה של מערכות נפט )בנושאים כגון :סלעי מקור,מטורציה ,מיגרציה ולכידה(.
אחריות על ביצוע מחקרים בתחום תת הקרקע ,פענוח סייסמי ,ניתוחאגנים,פטרופיסיקה וסטרטיגרפיה.
הכרה ואפיון ציוד מעבדה לביצוע אנליזה גיאוכימית של הידרוקרבונים ותוכנותסימולציה של מערכות נפט.
ייזום רכישת ציוד ותוכנות.ייעוץ לגורמים שונים בנושאים שבתחומי טיפולו/ה.ייצוג המכון בועדות ציבוריות וממשלתיות וכתיבת מסמכי עמדה והצגת הנושא.השתתפות בהדרכת סטודנטים/יות לתארים מתקדמים.ביצוע מטלות נוספות בתחום המומחיות המקצועית לפי דרישת הממונה ולפי הצורך.דרישות המשרה:
דרישות המשרה:
---------------------השכלה:

--------------------תואר שלישי בגיאולוגיה או גיאופיסיקה.
ניסיון:
--------------------ניסיון בביצוע עבודות ו/או מחקרים בתחומי הגיאולוגיה של מקורות אנרגיה כגון
גז ונפט.
דרישות נוספות ורצויות:
----------------------יוזמה וכושר לשקול ולשפוט במסגרת התפקיד.
יכולת השתלבות בעבודת צוות.
שפות:
---------------------ידיעת השפה האנגלית על בוריה.
כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית והאנגלית ברמה של קריאת ספרות מקצועית
וכתיבת מאמרים.
הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום  :ט' בטבת ,תשע"ח )(27/12/2017
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :י' בשבט ,תשע"ח )(26/01/2018

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית )הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי(.
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץבהנרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך  5ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

