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מכרז פומבי מס'  -3/2017הארכה
עיריית קריית-אונו מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תואר המשרה:
 100%משרה .
היקף משרה:
כפיפות ארגונית :מנהלת תפוח פיס .
מתח דרגות  36-38בדרוג ההנדסאים והטכנאים.
דרוג דרגה:
לבורנט/ית בבי"ס ( תפוח פיס ) .

תיאור תמציתי של תפקיד:
אחריות לשלמותו לתקינותו ולאחסונו הנאות של הציוד הקשור במעבדות בתי הספר .אחריות לאינוונטר ,להשלמתו וביצוע
הפעולות הכרוכות בכך .אחריות להכנת הציוד לקראת השיעורים ולהחזרתו התקינה לאחסון ,סיוע למורה במעבדות
ובשיעורים .מתן הדרכה לתלמידים להפעלה תקינה ,הדרכה להוראות בטיחות ושימוש בציוד המעבדה ודאגה לביצוע כללי
הבטיחות ואמצעיה ,הכנת המעבדה בביולוגיה וביוטכנולוגיה ,הכנת תמיסות ,חומרים וכלים ,מכשור וביצוע תיקונים קלים
בציוד .טיפול יחד עם התלמידים בניסויים הנמשכים תקופה ארוכה ועוד.

עיקרי תנאי הסף לדרישות התפקיד:
השכלה:

הנדסאי/ת /טכנאי/ית בתחומים :כימיה/ביוטכנולוגיה/פיזיקה/ביולוגיה
ו/או לבורנט מוסמך בעל תעודה המוכרת ע"י רשות ההסמכה המשותפת למשרד החינוך והתרבות,
משרד העבודה והרווחה והסתדרות ההנדסאים.
עדיפות לתואר ראשון בתחומים אלה.

ניסיון מקצועי :

ניסיון של שנה אחת לפחות בתחום.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,ערנות ודריכות ,סדר וניקיון ,מיומנות טכנית,
יכולת התבטאות בכתב ובע"פ ,יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תיאום ,נשיאה באחריות ,יחסי אנוש מעולים
ועבודה בצוות ,יכולת התמודדות במצבי לחץ ,יכולת פתרון בעיות ,גישה לעבודה עם ילדים.

דרישות ייחודיות  :תעודה בדבר היעדר רישום פלילי ,ידיעת השפה האנגלית ,ידע בעבודה עם מחשב.

הגשת מועמדות:
שאלון אישי למילוי לצורך הגשת מועמדות ניתן להשיג באתר האינטרנט של העירייה (כתובת ) www.kono.org.il:או במשרדי
אגף משאבי אנוש בעירייה .את השאלון בצירוף קורות חיים ,תעודות המעידות על השכלה ,תעודות המעידות על דרישות
בתנאי הסף והמלצות ,יש להגיש במעטפה סגורה עליה יצוין מס' המכרז ותואר המשרה ולהפקידן באגף משאבי אנוש בעיריית
קריית אונו ,בכתובת :רח' יצחק רבין  41קריית אונו( .לא ניתן לשלוח בפקס או במייל)
תאריך אחרון להגשה :יום שני 13.2.2017 ,עד שעה .12:00



ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
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