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 32/1911'מסאלמנארה  ותיכון חט"ב בית ספרללבורנט/ית  למכרז פנימי/חיצוני

 אלמנארה ותיכון חט"ב בית ספרלת ו/ייםלבורנטדרוש  למועצה מקומית ג'סר אל זרקא

 תיכון ו ב"חט בית ספר ת:לבורנט/י תיאור המשרה

 .73-04דרוג: המח"ר דרגה:  ודירוגה:דרגת המשרה 

  044%:  היקף משרה

 ל: תמיכה בהליכים פדגוגיים בתחומי הדעת הרלוונטיים תוך יצירה ושמירה עתיאור התפקיד
 :מעשי לתלמידי בתי הספר, עיקרי התפקיד-סביבה לימודית בטוחה בתחומי החינוך מדעי

 ריכוז הפעילות במעבדה. א

 אחריות על קיום סביבה בטיחותית במעבדהב. 

  .רכש של המעבדהניהול הציוד והג. 

  :השכלה ודרישות מקצועיות: תנאי סף

  .בעל תואר במדעי החיים, עדיפות ללבורנט מוסמךא. 
יומי (סעיף -שעות בעזרה ראשונה ופעם בשלוש שנים רענון חד 04ב. קורס בסיסי של 

 .0440/0לחוזר מנכ"ל הבטחת הבטיחות במעבדות  00.0

היכרות עם תוכנות  -יישומי מחשב   .גבוההעברית ברמה  -שפות   :דרישות נוספות
  -ה

OFFICE     
היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני  -רישום פלילי 
   .0440, תשס"א  מסוימיםמין במוסדות 

   :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד
 העבודה בסביבה שיש בה לעיתים: רעש, חום, ריח, סיכונים 

   .יםפיזי
 .קפדנות

 . הכרת חוזרי מנכ"ל ונהלים הקשורים בהתנהלות במעבדה
   .: מנהלת בית הספרכפיפות

לפקודת העיריות  179בהתאם לסעיף , םבעמידה בנוהל איסור ניגוד ענייניההעסקה מותנית 

2ידרש בדיקת עבר פלילי של המועמדת           

  ):ניסיון מקצועי/ניהולי)תנאים נוספים ) 

 ,ניתנת הדרכה מקצועית מוסמכת וליווי צמוד, השתלבות בצוות עובדים המאופיין ברמת לכידות 

 .תמיכה ומיומנות עבודה ברמה גבוהה, בתחומי טיפול מגוונים מאתגרים ובעלי ערך
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בלחץ זמן, יכולת עבודה בשעות : נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה דרישות תפקיד מיוחדות

  .ונסיעות בתפקיד, זמינות גבוהה גם בשעות אחה"צ  , שעות נוספות לא שגרתיות

בהתאם להנחיות משרד הפנים מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף והגישו את כל המסמכים 

ו המועמדים בעלי הציון הגבוה ביותר בלבד יעבר 8הנדרשים ישלחו למבחני מיון במכון אבחון 

    .לשלב ראיונות מול חברי הועדה

מודגש בזאת כי המעוצה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת 

  .המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם הרשות

לחוק שוויון זכויות לאנשים  9ו  7תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 

 .בתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקידו 0998עם מוגבלות, תשנ"ח 

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת 

המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש 

   .רשותהמועמד במועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה

מועמד העומד בדרישות התפקיד יגיש מועמדותו על גבי טופס אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט 

של הרשות. כמו כן חובה לצרף קורות חיים, בצירוף התעודות והאישורים הנדרשים לתמיכה 

 .בדרישות התפקיד, למחלקת משאבי אינוש ברשות המקומית קומה רביעית או בדוא"ל 

lishka@jiserazzarqa.muni.il   

 10:992בשעה 112021911עד לתאריך 

  .יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף

החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. ככל שהזוכה במכרז הינו עובד רשות,  6תקופת 

תפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו הרשות תהא ראשית לנייד את העובד ל

  .מתאים לתפקיד

   lishka@jiserazzarqa.muni.ilאו במיל  911310110 נוספים בטלף: לבירור

 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד

 

 

 בכבוד רב ראש הרשות

 מוראד עמאש

 


