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 ה /בכיר מערכות ת/מנתח שם משרה:

 7283:  קוד משרה

 20/7/72020  תאריך פרסום המשרה:

 בית דגן  :יישוב 

 מדי נסיעות אלפי מפעילה. החברה  בישראל ומובילה ותיקה, גדולה ציבורית תחבורה  חברת  : תיאור פעילות הארגון

 . וטכנולוגיות מידע מערכות מגוון הפעלת ידי על, לקצה  מקצה ומבוקרות ממוחשבות יום

 :  תיאור התפקיד

  ונתונים מערכות, תהליכים בין אינטגרציה ת/ויוצר ה/מזה ,  ת/ שחושב מאוד מנוסה  מערכות ת/ החברה מחפשת מנתח

  והפתרונות העסקיים  התהליכים של אינטגרציה על אחריותהתפקיד כולל  .נתונים ומרובות מורכבות אונליין בסביבות

  בין המידע וזרימת האינטגרציה ועל, עצמן לבין(, וכיוב כריזה, רכב מוח, כרטוס) התפעוליות המידע מערכות כלל בין

  משרד  של משיקות ומערכות BI-ה סביבת( , וכיוב עידוד שכר,  שיבוץ, תנועה) הארגוניות למערכות אילו מערכות

 . התחבורה

 עבור  פתרונות מתן על  אחראי,  התפעוליות המידע מערכות של האינטגרציה על אחראי יהיה הבכיר המערכות מנתח 

 . אינטגרטיבי באופן מערכות  ניתוח /אפיונים ביצוע תוך,  התפעוליות  המידע מערכות

  המופעלים הרכב כלי על המותקנות המערכות לכלל מתייחסות( Operational Technology) תפעוליות מידע מערכות

 זיהוי, מכירה קופות, כרטוס מערכות, לדוגמא. הרלוונטיות  הבקרה ומערכות בתחנות (, אוטובוסים) החברה ידי על

 .וכיוב מיקומים

 אינטגרציה, אפיונים על לקצה מקצה על אחראי ויהיה OT מינהלת  בהנהלת בכיר תפקיד ימלא הבכיר המערכות מנתח 

 . החברה של התפעוליות  המערכות של  נתונים וזרימת

 :   דרישות סף

 מידע מערכות יישום או/ו מערכות של אינטגרציה או/ו מערכות בניתוח  לפחות ניסיון שנות 5 •

 מידע מערכות של אחד בפרויקט  ממשקים אחראי/  אינטגרטור/  מערכות כמנתח לפחות שנה של ניסיון •

  ותוכנה חומרה משולבת מערכת - מורכבת מערכת  בניתוח לפחות אחד פרויקט או/ו תפקיד של ניסיון •

 . פעילים משתמשים  1000  לפחות שמשמשת

 api או esbניסיון רב ב  •

 :יתרון

 משמעותי יתרון - התחבורה  בתחום פרויקט ניהול או/ו אינטגרציה או/ו מערכות בניתוח ניסיון •

 יתרון - SQL פיתוח או/ו שאילתות עם והכרות ניסיון •

 : נוספים כישורים

 לפרטים צלילה יכולת לצד מערכתית ראיה •

 זרימה  ותרשימי תיעוד כלי עם הכרות •

 לו ומחוצה בארגון גורמים ריבוי מול מטריציוני באופן עבודה יכולת •
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   - תנאי עבודה

 והסיום   ההתחלה בשעת  גמישות  ישנה, ביום שעות 9, מלאה  משרה  : שעות עבודה

  מקצועי  ומבחן ממליצים  שיחת , המנהל עם ראיונות תהליך המיון:

    למידה עצמית המון ע"י עובד ותיק אך נדרשת גם  חפיפה שנה  י : נדרשת בכניסה לתפקיד הכשרה

   תחבורה ציבורית, חניה קרובה   :דרכי הגעה

 מול המעסיקיתואם  :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

  נגיש המבנה  המעסיק לדברי :נגישות המבנה

   -  דרישות התפקיד

 נוספים יושבים במשרד עם מספר עובדים:  סביבת עבודה פיזית 

 סביבה משרדית   תנאים פיזיים:  

 עבודה בצוות, עבודה מול ממשקים פנים ארגוניים וגם חוץ ארגוניים.:  סביבת עבודה חברתית

   עובד בצוות, עובד בנוכחות אחרים ,עובד לבד

 שימוש במחשב :  דרישות פיזיות 

עמידה וישיבה  • ממושכת ישיבה  •

 לסירוגין

:  דרישות קוגניטיביות

  -חשיבה מתמטית  •

ספירה, פעולות חישוב,  

 שימוש בנוסחאות  

 הפעלת שיקול דעת •

 תכנוןיכולת   •

)ביצוע  מוליטיטאסקינג •

 מספר משימות במקביל(

 ניהול זמןיכולת  •

 פתרון בעיותיכולת  •

איתור  -בקרהיכולת  •

 ובדיקת טעויות בעיות

 סדר וארגון  •

גמישות חשיבתית   •

 לבצע שינויים()יכולת 

 יכולת למידה •

 ראייה מערכתית •

 פרטים של ראייה •

 עצמאית  למידה יכולת •

 

 

 

 

 

 טוב  ביטוי כושר, פ"בע טוב ביטוי כושר, לקוחות עם טובה  תקשורת,  בצוות עבודה:  חברתיות/ תקשורתיותדרישות 

 טובים  אנוש יחסי, בכתב

 גבוה עבודה מוסר,  יוזמה, עצמאית לעבודה  יכולת, לחץ תחת  בעבודה עמידה יכולת:  דרישות רגשיות
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 :   מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה

 

 

  עבודה תהליכי שניתח מישהו ופחות אינטגרציה מנתח  מחפשת

   במשרה לעבוד קשה  להם יהיה ש"או ותהליכי בארגון משתמשים מול שעבדו מערכות  מנתחי

back office אלה. המשתמשים  בצד חדשים עבודה  תהליכי או מודלים  של אפיון או בניה  ללא היא       

 ובניית אפיונים  של מודרכת קריאה, משתמשים  ריבוי של וישיבות  העסקי וערך תהליכית  חשיבה,  מוחות סיעור: כוללת

 . חדשות מערכות

  נתונים חקירת  –  למידה של עצמית ועבודה ממשקים ריבוי עם מערכות  מנתח, טכני שיותר מישהו לחפש צריך לכן

 '     וכו  רוחבית  בחשיבה קיימות במערכות אפיון בניית לצורך

esb רב ניסיון חובה עם  חזק  מועמד או  api 
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