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מרכז בכיר )גיאוכימיה -מעבדה איזוטופית(  - 1משרות.
אגף גיאוכימיה וגיאולוגיה סביבתית -
ירושלים
מנהל המחקר למדעי האדמה והים

 :דרגה  41 - 39דירוג  12מהנדסים.
 100 :אחוז

תאור התפקיד :
תיאור התפקיד:
אחריות על ביצוע אנליזות איזוטופיות ,בקרה ,פיקוח וניתוח תוצאותיהן.הפעלת מכשירים מס ספקטרומטרים ,לרבות תחזוקה שוטפת ותיקונים בסיסיים שלהמכשירים.
קבלת מדגמים ומיונם בהתאם לדרישות האנליטיות.הכנת מדגמים לאנליזות כימיות ואיזוטופיות.ביצוע בקרת איכות הנדרשת לגבי איסוף המדגמים.ריכוז תוצאות האנליזות ,עיבודן והעברתן לטיפול החוקרים האחראיים בתחום.ייעוץ לחוקרים והדרכת סטודנטים לגבי אופן איסוף הדוגמאות והטיפול בהן.השתתפות בדיונים פנימיים לפתרון בעיות אנליטיות.השתתפות בכתיבת דוחות מדעיים.ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישות הממונה.דרישות המשרה:
דרישות סף:

השכלה:
---------------------------------------השכלה אקדמאית ,תואר ראשון בגיאולוגיה או כימיה ,או בהנדסה כימית.
למהנדסים רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
נסיון:
--------------------------------------- 3שנות נסיון בתחום המעבדה האנליטית לבעלי תואר ראשון.
 2שנות נסיון בתחום המעבדה האנליטית לבעלי תואר שני.
עדיפות לבעלי תואר שני
דרישות נוספות ורצויות:
----------------------------------------בעל כישורים טכניים ויכולת ארגונית כולל תחזוקה בסיסית של מיכשור מדעי.
בעל ידע ומיומנות בנושאי מיחשוב ,כולל ידע בתוכנות לעיבוד נתונים.
שפות:
----------------------------------------ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.
הערות:

המשרה היא בלתי צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי חוזה מיוחד.
עובד הבא מתוך השירות יועסק במינוי בפועל.
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום  :כה' בשבט ,תשע"ז )(21/02/2017
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :ב' באדר ,תשע"ז )(28/02/2017

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית ( הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתפשר 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.

