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פומבי-קיבוצי

.81116600,.81116581,.81116580,.81116579,.81116577,81116578
סייסמולוג  -מנהל/ת מוקד חירום סייסמי  - 6משרות.
אגף סייסמולוגיה
ירושלים
המכון הגיאולוגי
דרגה  41 - 39דירוג  12מהנדסים.
 75אחוז
ייקבע בהמשך

תאור התפקיד :
אחריות למעקב שוטף אחרי רישומי הרשת הסייסמית של אירועים המתרחשים בארץ
ובעולם במהלך המשמרת.
אחריות על דיווח וטיפול בתקלות ,הן במרכז החישובים והן בתחנות הסיסמיות
באופן מידי מרגע גילוי התקלה ,במערך תרועה ומרכזי החישובים.
אחריות על בדיקת תקינותן של תחנות המדידה בארץ וניהול דיווחי תקלות בזמן
אמת.
אחריות על בדיקה ואימות האיכון הידני והאוטומטי בעת האירוע ועדכון מידי של
כלל הגורמים המקצועיים.
סיוע לחוקרים/ות ולסיסמולוגים בעבודתם ,לרבות איסוף  ,עיבוד ופענוח נתונים
סייסמיים.
יישום נהלי העבודה בשגרה ובחירום ועמידת המוקד בלו"ז הנדרש ובתפוקות
הנדרשות.
אחריות על מתן מענה רשמי מטעם המכון הגיאולוגי ,לגופי ממשל ותקשורת בתיאום
עם הממונה.
אחריות על כתיבת דו"ח סיכום אירועים סיסמיים בסוף משמרת ,כתיבת דו"ח סיכום
תקלות ותפעולם בסוף משמרת והעברת חפיפה מסודרת בין המשמרות.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך הארגוני ולפי דרישות הממונה.
דרישות המשרה:
השכלה:
תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים:
גיאולוגיה ,גיאופיסיקה ,מדעי האדמה ,מדעי כדור הארץ ,מדעי הטבע.
ניסיון :
לבעלי תואר ראשון נדרש  3שנות ניסיון )*(
לבעלי תואר שני נדרש  2שנות ניסיון )*(.
)*( ניסיון בעבודה בתחומי הגיאולוגיה  /גיאופיסיקה  /עיבוד אותות  /עבודת
חמ"ל  /עבודה בחדר בקרה.
כישורים נוספים רצויים והערות:

---------------------------------רצוי תואר מתקדם בתחומים המפורטים בדרישות ההשכלה
רצוי ניסיון צבאי קודם בפיקוד
רצוי ניסיון קודם בניהול חמ"ל
רצוי ניסיון תפעולי עם מערכות הפעלה Unix :או Linux
יכולת לעבודה עצמאית ולעבודה בצוות
יכולת עמידה בתנאי לחץ
כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית
הערות:
******
העבודה תתבצע במשמרות  24/7הכוללות גם ימי שישי ,שבת וחג.
הערות:
בהתאם לצרכים המשתנים ובהתאם לדרישת הממונה ,יתכן ומאייש/ת התפקיד ידרש לעבוד
בחלקיות גבוהה יותר מ 75%משרה.
כשיר/ה לכהן במשרה רק מי שקיבל/ה אישור ביטחוני על פי הנחיות אגף הביטחון.
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.
במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.
המכרז פורסם ביום  :ח' באדר-א ,תשפ"ב )(09/02/2022
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :טו' באדר-א ,תשפ"ב )(16/02/2022

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  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.

