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 בירושלים העברית האוניברסיטה

 המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת
 דרוש/ה

 עובד/ת מעבדה 
   :תיאור התפקיד

 . הזמנת חומרים וכד'ביצוע פעולות מעבדה שוטפות, ניהול מלאי,  •

 . רכישה, הפעלה ותחזוקת ציוד מעבדה וכן הכשרת סטודנטים לשימוש בציוד •

 .מחקרי המעבדה באמצעות צלילה ותפעול סירה קטנה )תינתן הדרכה(ב  סיוע •

 .טיפול ותחזוקת אקווריום ובעלי חיים •

 . ניהול נתוניםו אחסון , סיוע בניתוח נתונים •

 . ות וארגון נסיעותארגון תיעוד במעבדה, טיפול בהוצא •

 . ניהול אתר המעבדה וחשבונות המדיה החברתית •

 יות על אכיפת נהלי הבטיחות. אחר •

 .יצירת תוכן לקורסיםה והרצ, סיוע בעיצוב •

 משימות נוספות בהתאם להוראות הממונים.  •
 

 דרישות התפקיד: 

 יתרון.  –תואר אקדמי במדעי הטבע או ההנדסה. תואר שני ושלישי  •

 יתרון. –( Matlab, Python, Rכישורי תכנות ) •

 יתרון.  –רישיון צלילה  •

 ואינטרנט. Officeשליטה מלאה ביישומי   •

 . ידיעת השפה העברית על בוריה והשפה האנגלית ברמה טובה •

 עבודה בצוות. מוטיבציה גבוהה, יחסי אנוש טובים ויכולת  •

 נכונות לנסיעות לחיפה בעת הצורך. •
 
 
 

 )בהתאם לזמינות המועמד/ת(  משרה מלאה חצי משרה או  : היקף
 
 

 הערות : 

 .אילתהמשרה הינה במכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים בעיר  •

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

 עובדי מעבדה.  בדרוגהעסקה במינוי ארעי,  •

 לתואר אקדמי שנלמד בחו"ל, יש לצרף אישור משרד החינוך המכיר בתואר האקדמי הנ"ל. •

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

האוניברסיטה העברית פועלת להגברת המגוון בקרב צוות העובדים, לקידום ייצוג הולם לעובדים/ות מקרב   •
 . אזרחי ישראל הערבים, החרדים ויוצאי/ות אתיופיה

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

 المواطنين العرب واليهود الحريديم والمواطنين القادمين من أثيوبيا. 
 ./12/20211תשפ"ב, כסלו  ב זרביעי, כ" על הבקשות להגיע לאגף משאבי אנוש עד ליום •

 
 

 ורות חיים יש להגיש דרך לוח הדרושים בקישור ק
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