
 
 /הלעיריית קרית אתא דרוש

 לבורנט/ית מחשבים
 

 

 לבורנט/ית מחשבים. תיאור המשרה:

 .ביה"סמנהל/ת  כפיפות:

 , אקדמאים/הנדסאים/טכנאים/לבורנטים. 37 – 39+  דרוג ודרגה:

 .100% היקף משרה:

 

 : תיאור התפקיד

 במעבדות בתי הספר.סונו הנאות של הציוד הקשור אחראי/ת לשלמותו, לתקינותו ולאח 
 .אחראי/ת לאינוונטר, להשלמתו וביצוע הפעולות הכרוכות בכך 
 .אחראי/ת לסדרים הטכניים במעבדות ובחדרי ההכנה 
 .אחראי/ת להכנת הציוד לקראת השיעורים ולהחזרתו התקינה לאחסון 
  סיוע למורה במהלך השיעורים, במתן הדרכה ועצה לתלמידים באופן השימוש במכשירים בביצוע הניסויים

 הפעלה תקינה ושלמות הציוד.במעבדה ותשומת לב לבעיות בטיחות, 
 .הכנת תמיסות, חומרים וכלים, מיכשור וביצוע תיקונים קלים בציוד 
 וכה.טיפול יחד עם התלמידים בניסויים הנמשכים תקופה אר 
 .דאגה לביצוע כללי הבטיחות ואמצעיה 
 .ביצוע כל מטלה מקצועית נוספת על פי הנחיית הממונה 

 

 :המשרהדרישות 

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה  -השכלה
 להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, בתחומי המדעים.

 או

 אי/טכנאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם.תעודת הנדס

 
בעבירות מין, בהתאם לחוק  הרשעה היעדר .קלון עמה יש העניין שבנסיבות בעבירה הרשעה היעדר -פלילי רישום

  .2001-א"סתש, למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
 



 
 :כישורים אישיים

 .אמינות ומהימנות אישית גבוהה 
 .קפדנות ודייקנות בביצוע 
 .ערנות ודריכות, מיומנות טכנית ותפיסה מכאנית 
 .יכולת התבטאות בכתב ובע"פ 
 .ידיעת השפה האנגלית 
 .אסרטיבי ויכולת תקשורת בין אישית טובה 
 .ידע בעבודה עם מחשב 
  ריח , סיכונים פיזיים.עבודה בסביבה שיש בה לעיתים : רעש , חום , 
 .שליטה בהפעלת ציוד וכלים ובשימוש בחומרים הקיימים במעבדות בית הספר 

 

 

   ata.muni.il-osnatb@kiryatלשלוח למייל קורות חיים ותעודות יש 

 במשרדי העירייה אסנת ביתןגב' לידי מסירה ידנית באו 

 12:00בשעה  2.10.22ב  פ"תש תשרי' ז וזאת עד ליום

 תנאי המכרז לא תענינה.לצעות שאינן עונות ה

 קורות חיים אשר יישלחו באמצעות חב' השמה וכו' לא יתקבלו.

 

 וגברים כאחד.המכרז נכתב בלשון זכר, אך  מופנה לנשים , 1988-על פי הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח
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