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בהתאם לסעיף08,  לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז -1977, מכריזה המועצה 
 המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

  
  לבורנט בבית ספרלתפקיד   01/2018  מכרז פנימי

 חינוך היחידה:

 לבורנט בבית הספר תיאור המשרה

דירוג ודרגת 
 המשרה

   39-37דרגה  -לבורנטים

 משרה 50%  היקף העסקה

 למנהל בית הספר כפיפות

תמיכה בתהליכים פדגוגיים בתחומי הדעת הרלוונטיים תוך יצירה ושמירה על סביבה  תיאור תפקיד:
 .מעשי לתלמידי בתי הספר-החינוך מדעילימודית בטוחה בתחומי 

 .עזרה למורה ולתלמידים )בהתאם להנחיות המורה( בשעת ביצוע ניסויים במעבדה  -
 קיום סביבה בטיחותית במעבדה. -
 .ניהול הציוד והרכש של המעבדה -
 ..הפעלת המעבדה בשעות הלימודים -
 . אחראי על ריכוז הפעילות במעבדה -
 .  אחראי על קיום סביבה בטיחותית במעבדה  -
 .גיבוש והפצה של כללי בטיחות במעבדה -
 .אחראי על ניהול הציוד והרכש של המעבדה -

  אישור הוצאת ציוד וחומרים ממקום אחסונם. -
 .ניהול מלאי חומרים, לפי תאריכי תפוגה ורמת צריכה -

 

 תנאי סף:

 : השכלה

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

 או

תעודת הנדסאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכימיה או בתחומי מדע  -
 הקשורים אליהם.

 או

בתחומי מדע תעודת טכנאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכימיה או  -
 הקשורים אליהם.

 ניסיון ניהולי 

 לא נדרש  

 ניסיון מקצועי
 לא נדרש

 דרישות נוספות

 עברית ברמה גבוהה.-שפות 

 היכרות עם תוכנות ה-יישומי מחשב-OFFICE . 

  היעדר הרשעה לעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקת של  –רישום פלילי
 . 2001-עבריני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א 
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 כישורים אישיים:

 עבודה בסביבה שיש בה לעיתים רעש, חום, ריח, סיכונים פיזיים. -
 קפדנות. -
 הכרת ויישום חוזרי מנכל ונהלים הקשורים בהתנהלות במעבדה -
שליטה בהפעלת ציוד וכלים ובשימוש בחומרים הקיימים במעבדות בית הספר  -

 ובחומר חי

 ונשים כאחד.המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים 

 מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצה

ara.muni.il-http://www.arara/גב' אמאל מזכירה בלשכת  (, בצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי
       .14:00, בשעה  04/02/2018ראשון מיום , עד ולא יאוחר  המנכ"ל

 
 
 
 

                                                                                           
 בכבוד,                                               

 עו"ד מודר יונס                                                       
 ראש המועצה                                                                                                                                       

 
 


