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 30/20 הצעה להגשת מועמדות למשרה מס' 
 מנהל/ת מעבדת ארכיאולוגיה סדימנטרית 

 ביה"ס למדעי הים: ביחידה
 
 

 :תאור התפקיד ♦
 במכלול ההיבטים הטכניים ניהול מעבדת מחקר בארכיאולוגיה סדימנטרית ◊
 סטודנטים עבודה עם ◊
 טיפול במנהלות חפירות וסקרים ארכיאולוגיים ◊
 ביצוע מטלות בהתאם לצרכים משתנים ◊
 עבודה עפ"י מדיניות האיכות, איכות הסביבה, הבטיחות והבריאות בתעסוקה ◊
 קשר עם גורמי פנים וחוץ ◊

 
 :דרישות תפקיד ♦
 מדעי הטבע ו/אותואר שני/שלישי בארכיאולוגיה  -השכלה אקדמית ◊
 ניסיון מוכח בעבודה אנליטית ◊
 ניסיון מוכח בעבודת שדה ◊
 יכולת טכנית בעבודה עם מכשור מדעי ◊
 יכולת ניהול צוות ◊
 ) MS Office, Outlook, Sapידע וניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות ותוכנות רלוונטיות ( ◊
 טובה תקשורת בין אישית ◊

 
 שפות: ♦
 ד וידיעה טובה מא –עברית  ◊
 מאוד ידיעה טובה –אנגלית  ◊
 

 הערות היקף משרה דרגות דרג
 ש"ש 20  –משרה  50% 39-41 6

 ימים בשבוע  5
 העסקה בחוזה בתקציב מותנה

בהתאם למדיניות העסקת 
 מנהלי מעבדות

 (כולל) 2020למאי  17בראשון  מועד אחרון להגשת מועמדות : יום
 

 את ממלאים אשר, דרגה – דרוג ובחוזה זמני, קבוע במעמד המנהלי הסגל חברי מועמדות להגיש רשאים ♦
 סגל – עובדים השמת בנוהל כמפורט המוצע מהתפקיד דרגים בשני נמוך תפקידם ודרג שנתיים לפחות תפקידם

  1621-342 מנהלי
ר משימועמדים בעלי קביעות. הקביעות תיוכלו להגיש  סגור/מחקר/המותנ בתקציב יםבמקרה של פרסום תפקיד ♦

 .באופן אישי ים שייבחרועובדל
בהתאם לסיכום עם ועד ארגון הסגל המינהלי, לתפקידים שבהם לא נדרשת השכלה אקדמית ספציפית, רשאים  ♦

שנות ותק באוניברסיטה וכישורים מתאימים בתחום  10להגיש מועמדות עובדים ללא השכלה אקדמית, אך בעלי 
פרטים נוספים יש לפנות ל. לשונית משרות פנויות נט-קמפוסבאמצעות קורות חיים יש להגיש . הרלוונטי

  באגף משאבי אנוש. מיכל מאיו שפירגב' ל
 

  על העובדים המגישים מועמדות מוטלת החובה ליידע מיידית את הממונים עליהם

 
  



 
 

 

 

 2020מאי                                                                                  תיאור תפקיד

 מעבדת ארכיאולוגיה סדימנטריתמנהל/ת 

 בית הספר למדעי הים יחידה:  סביבה ארגונית

 ראש מינהל בית הספר למדעי הים ממונה: 
 ממונה ישיר: ראש המעבדה, פרופ׳ רות שחק

 מעבדת ארכיאולוגיה סדימנטריתניהול  יעוד התפקיד: 

 מטלות משניות מטלות עיקריות
ניהול מעבדת מחקר 

בארכיאולוגיה סדימנטרית 
 במכלול ההיבטים הטכניים

 אחריות על הצד המנהלתי של ניהול המעבדה מול רשויות האוניברסיטה -
 ביצוע רכישות מעבדה (חומרים וציוד) -
 ניהול פרויקטים -
 המכשור הנייד לעבודת שדה באתרים ארכיאולוגיים ובחוףארגון  -

 הקניית נהלי עבודה תקינים ובטוחים לסטודנטים חדשים - סטודנטים עבודה עם
 הדרכת סטודנטים בשיטות מחקר ותפעול המכשור מדעי -
 יציאה לשטח עם סטודנטים -
 אורחים)פיקוח על עבודת המעבדה של הסטודנטים (או כל מי שעובד במעבדה, כגון   -
 אחריות לארגון המעבדה ותקינותה (תחזוקה שוטפת של מכשור, מחשבים) -

טיפול במנהלות חפירות 
 וסקרים ארכיאולוגיים

 הכנת בקשות לרשיונות לחפירות וסקרים -
 עמידה בקשר מול רשות העתיקות -

ביצוע מטלות בהתאם 
 לצרכים משתנים

 הממונהביצוע משימות, מטלות והנחיות כפי שיינתנו ע"י  -

עבודה עפ"י מדיניות 
האיכות, איכות הסביבה, 

הבטיחות והבריאות 
 בתעסוקה

 כמות וסוגי הפסולות הנשלחות למיחזור  קפדה עלה -
 הקפדה על נהלי הבטיחות -
 

 קשר עם סגל אקדמי, סגל מינהלי, יחידות האוניברסיטה - קשר עם גורמי פנים וחוץ
 קשר עם צוות ניטור, תלמידים, חוקרים שותפים למחקר   -

 
 דרישות התפקיד
 במדעי הטבע ו/אותואר שני/שלישי בארכיאולוגיה  -השכלה אקדמית

 ניסיון מוכח בעבודה אנליטית
 ניסיון מוכח בעבודת שדה

 יכולת טכנית בעבודה עם מכשור מדעי
 יכולת ניהול צוות

 ) MS Office, Outlook, Sap(ותוכנות רלוונטיות  ממוחשבותסיון בעבודה עם מערכות יידע ונ
 תקשורת בין אישית טובה 

 
 שפות

 ידיעה טובה מאוד –עברית 
 ידיעה טובה מאוד –אנגלית 

 
 
 

 _______________                      ________________  
 אגף משאבי אנושסגן ראש חתימת         היחידה                     תחתימת מנהל   
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