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האוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה למדעי הרוח -המכון לארכאולוגיה

המעבדה לחקר הדינמיקה של האדם עם הסביבה
דרוש/ה

רכז מחקר – מעבדה ארכאולוגית
תיאור התפקיד:
•
•
•
•
•
•
•
•

סיוע בתפעול השוטף של המעבדה לחקר הדינמיקה של האדם עם הסביבה ופרויקט ה ERC -המתנהל
בה ובכלל זה :עבודה מול חוקרים בארץ ובחו"ל ,הזמנות ציוד ,עבודה מול ספקים ,ניהול תקציבים
ועוד.
בנייה ,הקמה וניהול בסיסי הנתונים של המעבדה ופרויקט ה.ERC-
תמיכה טכנית במחקרים המתנהלים במעבדה ופרויקט ה ERC -שמתנהל במסגרתה.
הדרכה ,סיוע וייעוץ לסטודנטים ולחוקרים בעבודתם במעבדה.
השתתפות במחקר ארכיאולוגי ועבודת שדה בישראל ובארמניה (חודשיים בשנה).
אחריות על הטיפול השוטף בציוד המעבדה.
סיוע בארגון כנסים וסדנאות והשתתפות בהם.
משימות נוספות בהתאם לדרישות הממונים.

דרישות התפקיד:
•
•
•
•
•
•
•

תואר ראשון בארכיאולוגיה /גיאולוגיה .תואר שני עם התמחות בפרהיסטוריה – יתרון.
ידע וניסיון בעיבוד של מכלולים ליתיים ו/או רקע בעבודה גיאוארכיאולוגית.
ידיעת השפה העברית על בוריה ואנגלית ברמה טובה מאד.
שליטה מלאה ביישומי  Officeואינטרנט.
כושר ארגון וניהול ,אחריות ויכולת למידה מהירה.
יכולת עבודה עצמאית ובצוות.
תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים.

היקף :משרה מלאה
הערות:
•
•
•
•
•
•
•

העסקה במינוי ארעי ,במתח דרגות  ,38-40בדרוג מח"ר/מהנדסים.
עובדים יוכלו להגיש מועמדותם באם הם מועסקים בתפקידם הנוכחי  11חודשים ומעלה.
לתואר אקדמי שנלמד בחו"ל ,יש לצרף אישור משרד החינוך המכיר בתואר האקדמי הנ"ל.
במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעודד העסקת עובדים עם מוגבלויות ,מובהר כי במקרים בהם
ההערכות שניתנו למועמדים על ידי חברי הוועדה תהיינה זהות ,תינתן עדיפות למועמדים בעלי
מוגבלות.
האוניברסיטה העברית פועלת להגברת המגוון בקרב צוות העובדים ,לקידום ייצוג הולם לעובדים/ות
מקרב אזרחי ישראל הערבים ,החרדים ויוצאי/ות אתיופיה.
التنوع في طواقم العمل ،من أجل الوصول إلى التمثيل المناسب للعاملين والعامالت
تعمل الجامعة العبريّة على تعزيز ّ
من المواطنين العرب.
על הבקשות להגיע לאגף משאבי אנוש עד ליום חמישי ,י"ז בכסלו תשפ"א.3/12/2020 ,
קורות חיים יש להגיש דרך לוח הדרושים בקישור
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