
 

 

 
 

                 
 

                                          
 בירושלים  העברית האוניברסיטה

 הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש ה.סמית 

 דרוש/ה

 המחשבים  חוות ת/רכז

 

   :תיאור התפקיד

 אחריות על תשתיות החווה בנושאי חומרה ותוכנה.  •

 כיתות הוראה ומחשבים ציבוריים.  ,תחזוקת הציוד במעבדות מחשבים  •

 אחריות על גיוס, בקרה והדרכת צוות חונכי הסטודנטים בחוות המחשבים. •

 .אמצעי הלימוד בעמדות ההוראהעל  הדרכת מרצים  •

 סיוע בתחזוקת תשתיות התקשורת בקמפוס. •

 .של חוות המחשבים אחריות על עדכון ותחזוקת אתר האינטרנט •

 השתלבות במערך התמיכה בפקולטה הכולל מתן שירות לסגל מנהלי, סגל אקדמי וסטודנטים. •

 ממוחשבים. הוראה מקוונת ומבחנים תהליכי תמיכה ב  •

 מטלות נוספות בהתאם להוראות הממונים.  •
 

 דרישות התפקיד: 

 .יתרון-תואר אקדמי ,תעודת בגרות מלאה •

 . Officeיישומיו Windows עם מערכות הפעלה שלמעמיקה היכרות  •

 בתחזוקת מחשבים.  ן ידע וניסיו •

 .תמיכת משתמשיםבניסיון בהדרכה ו  •

 .יתרון-, פנופטוZoomהוראה כגון: מודל,  יבמערכות יישומ  ן וניסיוידע  •

 יתרון. -ידע בתחום רשתות תקשורת  •

 ואינטרנט. Officeשליטה מלאה ביישומי   •

 ידיעת השפה העברית על בוריה ואנגלית ברמה טובה. •

 .בצוות, תודעת שירות גבוהה, יוזמה ויחסי אנוש טובים, יכולת עבודה יכולת עבודה עצמאית •

 .גמישותנכונות לעבודה בשעות  •
 

 . משרה מלאה : היקף
 
 

 הערות : 

 בדירוג מינהלי/מח"ר/טכנאים. 38-41במינוי ארעי, מתח דרגות  העסקה   •

 חודשים ומעלה.  11 באוניברסיטה  עובדים יוכלו להגיש מועמדותם באם הם מועסקים בתפקידם הנוכחי •

תעודת  למשרה זו יוכלו לגשת גם עובדים בעלי   (2012התשע"ג ) חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים יפל ע •
 .  אקדמימוסמך במקום תואר  או טכנאי   הנדסאי

 המועמדים יתבקשו לעמוד בבחינת אנגלית ברמה הנדרשת לתפקיד.  •

  ההערכות בהם  במקרים כי מובהר, מוגבלויות עם עובדים העסקת  לעודד האוניברסיטה מדיניות  במסגרת  •
 . מוגבלות עם למועמדים  עדיפות  תינתן, זהות תהיינה  הוועדה חברי  ידי על למועמדים שניתנו

האוניברסיטה העברית פועלת להגברת המגוון בקרב צוות העובדים, לקידום ייצוג הולם לעובדים/ות מהחברה   •
 הערבית, החרדית ויוצאי/ות אתיופיה.  

   تعمل الجامعة العبريّة على تعزيز التنّوع في طواقم العمل، من أجل الوصول إلى التمثيل المناسب للعاملين والعامالت من   

   المجتمع  العربي. 

 .30/05/2022ני, כ"ט אייר תשפ"ב, ש על הבקשות להגיע לאגף משאבי אנוש עד ליום •
 

 
 קורות חיים יש להגיש דרך לוח הדרושים בקישור 
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 ט"ו אייר תשפ"ב
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