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 Helpdeskמנוסה למשרת    ITאיש  שם משרה:

  7495:  קוד משרה

 25/10/2020  תאריך פרסום המשרה:

 צור יגאל  :יישוב 

 Multi G   מפתחים פתרון של  בעלת מרכז פיתוח בישראל שבוחברת הייטק גלובלית   : תיאור פעילות הארגון

OpenRAN  כל טכנולוגיות הסלולר על אותה החומרה יטתלקל . 

 : . במסגרת התפקידIT, כאיש  משרה זמנית לחצי שנה עם אופציה להארכה: תיאור התפקיד

o Provide ongoing administrative lab computer support to include administration, maintenance, and 
troubleshooting of Windows, Linux, and Mac machines. 

o Perform user administration including coordinating access controls with users, program leads, and 
management (e.g. permission change approvals) and providing password resets. 

o Create, update, and edit IT support tickets. 
o Create and maintain documents containing policies and procedures. 
o Understanding of Dell Servers, QNAP, HP switching, Juniper Switching and NetApp.  
o Maintain and support development infrastructure including deploying servers. 
o Perform hardware assembly, maintenance, debugging, and corrective actions (e.g. recover failed 

disks). 
o Implement virtualization duties including set up and administration of virtual machines spanning 

UNIX, LINUX, WINDOWS operating systems. 
o Willingness and ability to quickly learn new technologies. 
o Department inventory and asset tracking. 
o Troubleshooting and triage of networks and interconnected systems. 
o Able to perform physical tasks for a full day, including working with ladders and heavy equipment 
o Demonstrated mechanical aptitude with rack construction, hardware assembly 
o Laptops, Servers, Cell Phones – repair and prepare   

 :   דרישות סף

 בדיבור, קריאה וכתיבה,   -אנגלית ברמה מאד גבוהה •

 יכולת לעבודה פיזית •

 יכולת תקשורת טובה עם אנשים  •

 ובנוסף:  •

o Minimum of 2 years’ experience working in a computer lab environment 

o Understanding of Dell Servers, HP servers, HP switching 
o Troubleshooting skills 
o Basic Linux administration skills 
o Telecommunications experience 
o Ability to work independently 
o Detailed oriented 

 

   - תנאי עבודה
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  -משרה מלאה, עבודה במשרדי החברה. קיימת גמישות בשעות במידת הצורך, וגם גמישות במיקום  : שעות עבודה

 תיתכן לעיתים עבודה מהבית.  

 מספר ראיונות טכניים, חלקם באנגלית עם גורמים מחו"ל, וראיון משאבי אנוש.   תהליך המיון:

 יותר.  חפיפה בכניסה לתפקיד עם עובדת ותיקה :   נדרשת בכניסה לתפקיד הכשרה

 ניידות ברכב. ישנה חניה קרובה.   :דרכי הגעה

 מול המעסיקיתואם  שכר גלובלי.   :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

רוחב   -ישנה מעלית, אך במשרדים עצמם קיימת גלריה עם מדרגות. המעבדה בקומת הכניסה צפופה :נגישות המבנה

 שם המשרדים יהיו נגישים יותר.   -מתוכנן מעבר למשרדים חדשים בכפר סבא בחודש מרץמעברים צר יחסית.  

   -  דרישות התפקיד

סביבה משרדית, עמדת עבודה באופן ספייס, וכן עבודה במעבדה נקיה וממוזגת, אך בעלת  :  סביבת עבודה פיזית 

מעברים צרים. תתכן חשיפה לקרינה סלולארית במעבדה.   

 (. שירות נתינת) החברה עובדי עם  רבה אינטראקציה: עבודה עם עוד אשת צוות. סביבת עבודה חברתית

 :   דרישות פיזיות 

  שימוש בראיה •

תקינה/ מתוקנת  

 )לקרוב/ לרחוק(

  שימוש בשמיעה •

 תקינה/ מתוקנת 

 שימוש במגע  •

עמידה וישיבה  •

 לסירוגין

 כפיפה או כריעה •

 הרמת משא  •

 נשיאה למרחק  •

  -מיומנות אצבעות •

 מוטוריקה עדינה

 טיפוס •

 

 

:  דרישות קוגניטיביות

  / קשב  יכולת הפניית  •

 חלוקת קשב 

 שמירה על ריכוז •

 זיכרון לטווח ארוךיכולת  •

  -חשיבה מתמטית  •

ספירה, פעולות חישוב,  

 שימוש בנוסחאות  

 הפעלת שיקול דעת •

 תכנוןיכולת   •

 של שלבים  עבודה ברצף •

)ביצוע  מוליטיטאסקינג •

 יל(מספר משימות במקב

 תזמון  •

 ניהול זמןיכולת  •

 פתרון בעיותיכולת  •

איתור  -בקרהיכולת  •

 ובדיקת טעויות בעיות

 קריאה •

 כתיבה  •

 בע"פהבנת הוראות  •

 הבנת הוראות כתובות  •

 סדר וארגון  •

גמישות חשיבתית   •

 )יכולת לבצע שינויים(

 יכולת למידה •

 ראייה מערכתית •

 יכולת ירידה לפרטים •
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 ,כושר ביטוי טוב בע"פ ,  טובה תקשורת  ,שירותיות, קהל  מול  עבודה ,בצוות עבודה:  חברתיות/ תקשורתיותדרישות 

   יכולת שיתוף פעולה, יחסי אנוש טובים

 

,  משמעת עצמית גבוהה , אחריות, עצמאית לעבודה  יכולת ,לחץ תחת  בעבודה עמידה יכולת:  דרישות רגשיות

 סובלנות

 

 :   מוכנות להתאמות מיוחדות/ערות ה

 *המעסיק נכון לעשות התאמות* 
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