
 למכון הגיאולוגי
 במילוי מקום בכיר/ה תפעול ובקרהמרכז/ת  דרוש/ה

 
 מיידימועד תחילת עבודה משוער: 

 מקום העבודה:  ירושלים

 50%היקף משרה: 

 דרוג המח"ר 39-41דרגה: 

 עד שנהזמן עבודה מתוכנן: 

 תיאור תפקיד:
והלוגיסטי של אגף המנהלה עם  ל השירותים השונים בתחום המינהליאחריות על סיוע בניהולם ותפעולם ש

 ומיון בקשות שונות בנושאי תקציב, רכש, ניצול משאבים ועוד. ם וחוץ ארגוניים ובכלל זה: ניהולגורמי פני
 

הדחיפות, לטיפול אצל  וניתוב הבקשות השונות בהתאם לרמתאחריות על ניהול תהליך מובנה למיון קידום 
ות הטיפול בבקשות, כולל איתור בעיות שונ ן תוך ביצוע מעקב ובקרה עד לסיוםהגורמים המתאימים במכו

 והתכ"מ. ופתרונן בהתאם להוראות התקשיר
 

ניהולה וביצועה המלא,  המנהלה,ושאים שבתחום אחריותו של אגף אחריות על ביצוע תוכנית העבודה של הנ
קדמות מתוכננים באגף, ביצוע בקרה שוטפת על הת יית תרשימי גאנט לתיאור פרויקטיםובכלל זה: בנ

 המשאבים המוקצים, ועמידה ביעדים ובלוחות הזמנים שנקבעו. הפרויקטים, מעקב אחר ניצול
 

וריכוז בקשות וחומר מקצועי לקראת  ם, עריכהובכלל זה: תיאום מועדי דיוני אחריות לריכוז ועדות שונות במכון
 לגורמי חוץ ופנים בהתאם להחלטות הועדה. כתיבת פרוטוקולים וניסוח מכתבים הדיונים,

 
זה: ניתוח ועיבוד נתונים  ם המתבצעים במעבדות המכון, ובכללאחריות לניהול, תפעול ותמחור של השירותי

אם לשינויים תהליכי עלויות, תחזוק ועדכון המחירון בהת חירון המכון, בחינה מחודשת שלמדעיים ביחס למ
 ובקרה על מכלול התקשרויות ורכישות מעת הגשת הבקשות ועד לקבלת הטובין ועוד. במערכת מרכבה, פיקוח

 
 המנהלה. ונים וגורמי חוץ העובדים מול אגףאחריות לקיום קשר קבוע ושוטף עם הלקוחות הש

לוחות הזמנים להשלמת  ם וחוץ ארגוניים, ביצוע מעקב אחרקוח על טיפול בחוזי עבודה מול לקוחות פניפי
 הטיפול השוטף בפרויקטים.

 
והמצוינות במשרד בהתאם  הפעולות והמהלכים לקידום האיכות סיוע לממונה על איכות ומצוינות בריכוז

 להוראות התקשי"ר והנהלים.
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מידע במכון או מחוץ למכון  קידום  ופיתוח מערכודע בריכוז הפעולות והמהלכים לסיוע לממונה על מערכות מי
 המפתח, עמידה בלוחות הזמנים וביעדים שהוצבו. זה: ביצוע מעקב ובקרה מול הגורם לפי הצורך ובכלל

 
 ביצוע משימות נוספות בהתאם לצורך ועל פי הוראות הממונים.

 
 דרישות סף:

********************************* 
 השכלה:
--------- 

 אר ראשוןתו
 

 ניסיון:
-------- 

 שנות ניסיון לבעלי תואר ראשון בתחומי העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט 3
 המטלות בתיאור העיסוק.

 שנות ניסיון לבעלי תואר שני בתחומי העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט המטלות 2
 .בתיאור העיסוק

 
 דרישות נוספות ורצויות:

--------------------- 
 שליטה בתוכנות אופיס.

 כושר ביטוי בכתב ובעל פה בשפה העברית והאנגלית כדי קריאה וכתיבה.
 יכולת לקיים יחסי עבודה ואנוש תקינים.

 יכולת עבודה בתנאי לחץ.
 יכולת עבודה בצוות.

 קורסי מרכבה.
 הערות:

***************************************** 
 ,2012התשע"ג  -לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים 39א. בהתאם לסעיף 

 רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים
 וטכנאים לשנות ניסיון בתחומים המפורטים בעיסוק, בהתאם לפירוט הבא:

 
 שנות נסיון כמפורט לעיל 4-הנדסאים מוסמכים

 שנות נסיון כמפורט לעיל 5 -טכנאים מוסמכים
 

 ב. בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.
 עובד מתוך שירות המדינה אשר דורג זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים רשאי

 לשמר את דרוגו המקצועי.
 

 לצרף קו"ח, תעודות השכלה ואישורים ממעסיקים על ניסיון רלוונטיחובה 

 .14.07.20עד לתאריך  malilep@gsi.gov.ilקורות חיים יש להעביר למייל 
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