
פומבי86167:מכרז מספר

81107441:מס' המשרה
מרכז/ת בכיר/ה (יישומים סייסמים)  1 - משרות.:תואר המשרה

אגף סייסמולוגיה:היחידה
ירושלים:המקום
המכון הגיאולוגי:המשרד
דרגה 39 - 41 דירוג 12 מהנדסים.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

סיוע במתן תמיכה מדעית טכנולוגית בתחומי היישומים הסיסמיים באגף
סיסמולוגיה.

סיוע במתן תמיכה בפעילות השוטפת של האגף לסיסמולוגיה הכוללת את מערך האיסוף
האוטומטי מכלל הרשתות הסיסמיות המופקדות בידי האגף לסיסמולוגיה ומערך

העיבוד האוטומטי והידני.
סיוע בניהול רציף של תחזוקת המערכת הסיסמית הכולל בדיקה יומית רציפה של

תקינות תחנות המדידה בארץ וסיוע בניהול דיווחי תקלות בזמן אמת, ניטור ומעקב
אחרי התקלות ומתן פתרונות בהתאם לרמות התחזוקה השונות של הרשתות הסיסמיות.

מתן פתרונות לבעיות ניטור סיסמיות לרבות גיבויים והיערכות לאסון.
קיום קשר מול צוותי השדה, וצוות עיבוד נתונים, ללימוד הצרכים הטכנולוגיים

הסיסמיים הייחודיים הנדרשים עבור פעילותם ולגיבוש פתרונות בהתאם.
שותפות בגיבוש תכניות עבודה תקופתיות, תוך בחינת היבטים מקצועיים וכספיים,

לימוד החלופות וניתוח היבטי עלות תועלת והתאמה למדיניות ויעדי האגף.
התעדכנות בחידושים מדעיים וטכנולוגיים בתחום הסיסמולוגיה והגיאופיסיקה

ותרומתם האפשרית לפעילות האגף.
קיום מפגשים עם יזמים וגורמים נוספים לבחינת ייעול אמצעים טכנולוגיים

סיסמיים.
ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

דרישות המשרה:

תנאי סף:
-------
השכלה:

תואר אקדמי במדעי הטבע או בהנדסה.
ניסיון: (*)

------
לבעלי השכלה אקדמית תואר ראשון - 3 שנות ניסיון

לבעלי תואר שני - 2 שנות ניסיון



*ניסיון בתחומי היישומים הסיסמיים/הגיאופיסיים וניסיון בשימוש ו/או הפעלת
מערכות יוניקס או לינוקס.

דרישות נוספות ורצויות:
.Python או C,C++, Java :יכולת תכנות באחת או יותר משפות התכנות

.TCP/IP,IP/UDP עבודה עם פרוטוקולי תקשורת כדוגמת
ידע בתחום הסיסמולוגיה.

בסיסי נתונים: MYSQL, Oracle או בסיסי נתונים דומים.
. MATLAB ידע וניסיון בשפת תכנות

יכולת תכנון וניהול פרויקטים מערכתיים.
יכולת ניתוח מערכות מחשוב ברמה גבוהה.

יכולת לעבודה עצמאית, הפעלת שיקול דעת וקבלת החלטות.
יכולת לניהול יחסי אנוש תקינים ועבודה בצוות.

יכולת עמידה בתנאי לחץ.
שפות:

ידיעת השפה האנגלית על בוריה כדי קריאה והבנת ספרות מקצועית
ומפרטים טכניים, כדי כתיבה, דיבור ויצירת קשר עם ספקים ובעלי

מקצוע בינלאומיים בתחום העיסוק.
רישיונות:
--------

למהנדסים- רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
להנדסאים – רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים.

הערות:

כשיר/ה לכהן במשרה מי שקיבל/ה אישור ביטחוני על פי הנחיות אגף הביטחון.
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו.

עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.

המכרז פורסם ביום : כו' בשבט, תשפ"א (08/02/2021)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ג' באדר, תשפ"א (15/02/2021)



בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


