
 מדינת ישראל
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  

   דרוש/ה מועמד/ת

  למילוי מקום לתקופה של חופשת לידה

 תפקיד:  מרכז/ת בכיר/ה (קליטה ושיפוט מחקרים)

 יחידה:  לשכת המדען

 משרד החקלאות- הקריה החקלאית (בית דגן) ראשון לציון

  רמת המשרה : 39-41 מחר'

 היקף המשרה :  מלאה

 מס' משרה:     81071544

 תאריך תחילת  עבודה:  מיידי

 תאריך אחרון להגשת המועמדות:   24/2/19

 תאור התפקיד:

 אחריות על המערכת האדמיניסטרטיבית של הקליטה, ההיגוי והשיפוט המדעי של הצעות מחקר בהתאם להוראות

 הממונה. תפעול שוטף של מערך הקליטה וההערכה ואישור ההצעות הנקלטות.

 אחריות לאכסון ממוחשב ולארכיב תיקי המחקר.

 מיון הצעות לועדות היגוי/שיפוט והכנה של חוות הדעת הנשלחות לחוקרים.

 השתתפות בקביעת הרכב ועדות ההיגוי/שיפוט וקיום קשר עם יו"ר הועדות. ריכוז וניהול קליטה ושיפוט מדעי

 של מייזמים מיוחדים. השתתפות בישיבות ודיוני ועדות שבתחום העיסוק.

  אחריות על הפעלת וועדות היגוי/שיפוט. רישום פרוטוקולים של ישיבות הועדה והבאתם לאישור.

 סיוע בתחום קליטת הצעות מחקר. אחריות על הקליטה השוטפת של הצעות מחקר ועל תיקיות המחקר.

 ביצוע פעולות נוספות בהתאם להוראות הממונים.

  

 

 דרישות סף:

  

 *השכלה:

  

 השכלה אקדמית (תואר ראשון).

 

 ניסיון:

  

 לבעלי תואר ראשון - 3 שנות ניסיון בתחום העיסוק*

 לבעלי תואר שני -   2 שנות ניסיון בתחום העיסוק*

 *כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.

 

 

 דרישות נוספות, רצויות והערות:

  

 כושר ארגון. כושר הבעה בכתב ובע"פ.כושר ניהול מו"מ.

 ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

 נכונות לעבוד מחוץ לשעות המקובלות.

 

 *בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, ובתיאום בין נציבות שירות המדינה

 לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית

 כללית רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים ל- 4 שנות ניסיון

 וטכנאים ל- 5 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל. בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה

 ידורג בדירוג המנהלי. עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים

 רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.

  
 

 רק פניות מתאימות תיעננה.
 בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבע ולהיפך.

 קורות חיים, אישורי השכלה וניסיון יש להעביר עד לתאריך       24/2/19
magib@moag.gov.il      לגב'  מגי ביטון במייל 
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 בנושא : מילוי מקום מרכז/ת בכיר קליטה ושיפוט מחקרים


