
פומבי80457:מכרז מספר

81030200:מס' המשרה
מנהל תחום(מעבדות גיאוכימיות ואיזוטופיות)  1 - משרות.:תואר המשרה

אגף גיאוכימיה וגיאולוגיה סביבתית -:היחידה
ירושלים:המקום
המכון הגיאולוגי:המשרד
דרגה 40 - 42 דירוג 12 מהנדסים.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

-ICP) לסוגיהם למדידת ריכוזים ICP-מופקד/ת על האחזקה והטיפול במכשירי ה
OES,ICP-MS) והרכבים איזוטופיים (MC-ICP-MS) ומכשירים נלווים כגון גז

.(LA) ולייזר (IC)  יון כרומטוגרף ,(GC) כרומטוגרף
ייזום, פיתוח וקידום שימוש במיכשור הקיים לצורכי מחקר ושירות.

תכנון ופיתוח שיטות אנליטיות מתקדמות לשיפור
היכולות האנליטיות והמחקריות של המכון הגיאולוגי בתחומי

הגיאוכימיה, ההידרולוגיה, והסביבה, באופן עצמאי או
בשיתוף עם חוקרים ותומכי מחקר.

הפעלת מכשור מדעי וביצוע אנליזות כימיות ואיזוטופיות
לצרכי מחקרי המכון ושירותי חוץ.

ייעוץ בתחום הכימיה האנליטית והאיזוטופית לחוקרים וצוותי
מחקר בכל סוגי המחקרים הנדרשים במכון הגיאולוגי.

מופקד/ת על ההכשרה וההכוונה של צוות העובדים בתחום העיסוק.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורכי העבודה ולפי דרישת הממונה.

דרישות המשרה:

     השכלה:
----------------------------------------     

     תואר שני במדעי הטבע
     נסיון:

--------------------------------------     
     3 שנות ניסיון בתחום כימיה אנליטית ו/או גיאוכימיה אנליטית

  דרישות נוספות רצויות:
-----------------------------------------  

  תואר שלישי
  ניסיון בהפעלת וטיפול במכשירי ICP לסוגיהם.
  ידיעת השפה העברית כדי ביטוי בכתב ובעל פה.

  ידיעת השפה האנגלית על בוריה ויכולת כתיבת דוחות מדעיים.



  יוזמה, כישורים טכניים, כושר הערכה ושיפוט במסגרת התפקיד.
  רצוי ניסיון בניהול צוות עובדים.

  יכולת להשתלב בעבודת צוות ובעבודה מחקרית.

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.
המכרז פורסם ביום : כו' בסיון, תש"ף (18/06/2020)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ג' בתמוז, תש"ף (25/06/2020)



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 בארץ בה נרכש 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 5 ימים 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. 
  
 


