
 מכרז מספר : 50371 פומבי

 משרה זו מיועדת לאנשים עם מוגבלות

 מס' המשרה : 81071996

 תואר המשרה : מתכננ/ת / מתכנת/ת 1 - משרות.

 היחידה : מערכות ענ"א - מינהל

 המקום : אשקלון

 המשרד : מרכז רפואי ברזילי אשקלון

 אודרגה 35-39 דירוג 13 הנדסאים/טכנאיםהדרגה:

 אודרגה 35-39 דירוג 11 מח"ר

 דרגה 35-39 דירוג 12 מהנדסים

 חלקיות : 100 אחוז

 תאור התפקיד :

 קבלת מסמכי איפיון וכתיבת מסמכי איפיון טכני המפרט את אופן המימוש.

 הכנת תכניות עבודה מפורטות ומשימות לפיתוח מערכת.

 פיתוח מערכות או רכיבי תוכנה בשפות תכנות שונות, על פי צרכי המשרד.

 מימוש מערכות או רכיבי תוכנה תוך הבטחת השתלבותן בארכיטקטורת מערכות המידע

 של הארגון, על פי נהלי הפיתוח והסטנדרטים המקובלים בארגון, ועל בסיס כלים

 ותשתיות פיתוח קיימות.

 מימוש מערכות או רכיבי תוכנה תוך התאמתם לתשתיות הארגון (חומרה ותוכנה).

 ביצוע התאמות במערכות קיימות על פי דרישות המשתמשים ובתאום עם הממונה.

 תחזוקה, איתור ואבחון תקלות, תיקון תקלות במערכות קיימות על פי הצורך.

 ביצוע בדיקות איכות למערכות על פי תסריטי בדיקות או על פי מסמכי איפיון

 המערכת.

 איפיון וביצוע תהליכי הסבת נתונים וטיוב נתונים ממערכות קודמות.

 התקנת המערכות בסביבת הייצור והבטחת עבודתן התקינה בסביבת התשתיות

 הארגונית.



 יישום פרקטיקות של פיתוח מאובטח בהתאם לנהלי אבטחת המידע של הארגון.

 הדרכת משתמשים והטמעת מערכת, תמיכה במשתמשים.

 ניהול תהליכי הפיתוח ותחזוקת המערכות תוך תיעוד שוטף של המשימות והתקלות

 וסטטוס הטיפול בהם.

 כתיבת נוהלי עבודה עפ"י תקנים, הנחיות וסטנדרטים שקיימים ביחידה.

 השתתפות בצוותי עבודה וסיוע לתכניתנים מתחומים אחרים.

 ביצוע מטלות נוספות, עפ"י הצורך, בהתאם להנחיות הממונה.

 דרישות המשרה:

 השכלה:

----------------------------- 

 בעל/ת תעודת טכנאי או הנדסאי במגמת מחשבים, הרשום בפנקס רשות ההסמכה

 להנדסאים וטכנאים.

 רצוי בעל/ת תעודת מהנדס או בעל/ת תואר ראשון רלוונטי.

 קורסים:

----------------------------- 

 קורס מקצועי מוכר בתחום הפיתוח או שפות תכנות.

 שפות:

----------------------------- 

 ידיעת השפה העברית על בוריה.

 ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית המקובלת בארץ.

 כישורים אישיים:

----------------------------- 

 יכולת איתור בעיות ופתרונן.

 כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.

 הערות:

 המשרה הינה בחודשי עבודה



 בתפקיד מועסק עובד

 ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

 כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

 המשרה מיועדת לבעלי מוגבלות, עפ"י פסקה 35.221 בתקשי"ר:

 מועמד ייחשב כבעל מוגבלות לעניין העדפה בקבלה לעבודה או בקידום בעבודה:

 (א) אם מתקיים בו אחד מאלה על-פי קביעה ברת-תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו

 בפסקה 35.2

 הוא בעל נכות של 40% לפחות, לפי פריט מהפריטים שלפי תקנות הביטוח הלאומי1.

  (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז 1956-,

 או שלפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל 1969-;

 הוא בעל נכות של 20% לפחות לפי פריט מהפריטים שלפי  תקנות הביטוח הלאומי2.

 (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז 1956-  ,

  או שלפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל 1969-

 וזכאי (או היה זכאי) לשיקום מהמוסד לביטוח לאומי או זכאי לתמיכה מהמטה לאנשים

 עם מוגבלות במשרד הכלכלה והתעשייה;

 הוא בעל נכות של 20% לפחות לפי פריט מהפריטים שלפי תקנות אגף השיקום3.

  במשרד

  הביטחון;

 חלה אצלו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים או יותר.4.

 (ב) ועדה כאמור בפסקה 35.223 , קבעה כי הוא אדם עם מוגבלות לפי חוק שוויון

 זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998- , ואשר מוגבלותו אינה נופלת בחומרת

 מחומרת המוגבלות של אדם בעל נכות כאמור בנסמן (א) לעיל.

 ( המכרז פורסם ביום : כ' באלול, תשע"ז ( 11/09/2017

 ( היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ח' בתשרי, תשע"ח ( 28/09/2017

 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.


