
פומבי61698:מכרז מספר

80045911:מס' המשרה
ראש ענף (שיטות מיצוי)  1 - משרות.:תואר המשרה

תכשירי הדברה - השירותים להגנת הצומח:היחידה
בית דגן:המקום
משרד החקלאות ופיתוח הכפר:המשרד
דרגה 37 - 39 דירוג 12 מהנדסים.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

הכנת הבדיקות של תוצרת חקלאית לאנליזה במכשירים אנליטים.
ביצוע בדיקות שוטפות להמצאות שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טריה

ומעובדת.
הפעלת ציוד אנליטי מתוחכם, כרומטוגרפיה גזית ונוזלית.

הגשת דוחות על תוצאות הבדיקה.
בקרת איכות לתהליך בדיקת שאריות חומרי הדברה.

מעקב אחר ספרות מקצועית.
ביצוע פעולות נוספות לפי דרישה.

דרישות המשרה:

דרישות סף:
-----------

השכלה: לדירוג מהנדסים: השכלה אקדמאית (תואר ראשון) במדעי הכימיה, הנדסת
כימית, הנדסה תרופתית.

רצוי תואר שני.
ניסיון:

-------
לבעלי תואר ראשון - 1 שנות ניסיון בתחום העיסוק.

לבעלי תואר שני   - לא נדרש ניסיון.
דרישות נוספות רצויות והערות:

-----------------------------
כושר הבעה בכתב ובעל פה.

כושר מגע עם קהל.
התמצאות בתוכנות מחשב.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

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 .
המכרז פורסם ביום : ט' באדר-א, תשע"ט (14/02/2019)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : טז' באדר-א, תשע"ט (21/02/2019)



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. 
  
 


