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 09ספטמבר 2020

האוניברסיטה העברית בירושלים

המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת
דרוש/ה

קצין/ת צלילה
תיאור התפקיד:

אחריות כוללת על תחום הצלילה במכון ובכלל זה:
אכיפה ובקרה אחר פעילות הצלילה במכון בהתאם להנחיות ועדת הצלילה המכונית ,ההתאחדויות והרשויות הרלוונטיות

לרבות :בדיקת ניסיון והסמכות הצוללים ,בדיקת תוקף אישורים רפואיים וביטוח ,ביצוע מבחני צלילה ),(check dive
בדיקה ואישור מראש של תכניות צלילה ,ביצוע תחקירים ,תיעוד וניתוח אירועי צלילה.
סיוע בתכנון צלילות מדעיות ומחקר ימי וליווי חוקרים וסטודנטים בצלילות מחקר ,על פי הנדרש.

ניהול מרכז הצלילה על צוות עובדיו.

תחזוקה שוטפת של מרכז הצלילה לרבות מתקניו ,ציוד צלילה ,מכלים וציוד מערכתי (מדחסים ,כלי רכב תת ימיים ,מצנחי

הרמה וכו') וניהול יומני תחזוקה מפורטים.
מתן שירותי צלילה ושירותים נלווים לחוקרים ,סטודנטים ועובדים מהארץ ומחו"ל כולל פיקוח ,מעקב ורישום של כל

הצלילות המבוצעות במסגרת המכון תוך למידה ויישום של חוקים ,תקנות ונהלים רלוונטיים.
פיתוח מרכז הצלילה כולל בניית יחסי עבודה עם ארגונים מקבילים בחו"ל וייצוג מרכז הצלילה של המכון בפורומים שונים

בארץ ובעולם.
ביצוע הדרכות ,קורסי השתלמות והסמכת צלילה (כולל ניטרוקס ותערובות גזים ,מערכות סגורות וצלילה טכנית).

קיום משא ומתן מול ספקים וביצוע הזמנות רכש לציוד במרכז הצלילה.

אחריות על בטיחות הצלילה.

מסירת דיווחים שוטפים להנהלת המכון ולוועדת הצלילה של המכון.

משימות נוספות בהתאם להוראות הממונים.


דרישות התפקיד:














תעודת בגרות מלאה .השכלה אקדמית  -יתרון.
עמידה בדרישות רשות הצלילה כ"מנהל/ת מקצועי" של מרכז הצלילה.
תעודת מדריך צלילה פעיל מאחת מהתאחדויות הצלילה המוכרות.
תעודת צולל טכני .ניסיון והסמכות בצלילה טכנית מתקדמת ומערכות סגורות  -יתרון.
תעודת מגיש עזרה ראשונה ( 44שעות לפחות)  -יתרון.
בעל/ת תעודת משיט  -יתרון.
ניסיון ניהולי/פיקודי מוכח.
ניסיון בניהול ותחזוקה של מערכות דחיסה בלחץ גבוה ותחזוקת ציוד צלילה.
בקיאות בחוק הצלילה הישראלי ונוהלי צלילה מדעית של ה.AAUS-
ניסיון בפעילות בוועדות צלילה מקצועיות  -יתרון.
ידיעת השפה העברית על בוריה ואנגלית ברמה טובה מאוד ,בכתב ובעל פה.
בעל/ת יוזמה ומוטיבציה ,אחריות ויכולת ניהול.
יכולת עמידה בלחץ ,אסרטיביות ,יכולת הנעת עובדים ויחסי אנוש מעולים.

היקף :משרה מלאה

הערות:










העסקה בחוזה אישי.
עובדים המועסקים באוניברסיטה יוכלו להגיש מועמדותם באם הם מועסקים בתפקידם הנוכחי  11חודשים ומעלה.
המועמדים יתבקשו לעמוד בבחינת אנגלית ברמה הנדרשת לתפקיד.
לתואר אקדמי שנלמד בחו"ל ,יש לצרף אישור משרד החינוך המכיר בתואר האקדמי הנ"ל.
במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעודד העסקת עובדים עם מוגבלויות ,מובהר כי במקרים בהם ההערכות שניתנו למועמדים על ידי חברי
הוועדה תהיינה זהות ,תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלות.
האוניברסיטה העברית פועלת להגברת המגוון בקרב צוות העובדים ,לקידום ייצוג הולם לעובדים/ות מקרב אזרחי ישראל הערבים ,החרדים
ויוצאי/ות אתיופיה.
التنوع في طواقم العمل ،من أجل الوصول إلى التمثيل المناسب للعاملين والعامالت من المواطنين العرب واليهود الحريديم
تعمل الجامعة العبريّة على تعزيز ّ
والمواطنين القادمين من أثيوبيا.
על הבקשות להגיע לאגף משאבי אנוש עד ליום רביעי ,כ"ז באלול תש"פ.16/09/2020 ,
קורות חיים יש להגיש דרך לוח הדרושים בקישור
/http://jobs.hunterhrms.com/huji.ac.il
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