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 8102859מכרז פומבי מס' 

 לבורנט מעבדה
 

 המועצה האזורית "שדות נגב"  מודיעה בזאת על משרה פנויה כדלקמן :
 
 בבית ספר לבורנט מעבדה - תואר המשרה. 1
 המשרה 111% -היקף משרה. 2
 חינוךמחלקת   -היחידה . 3
 תיכוני מועצה אזורית שדות נגב -מקום העבודה. 4
  מנהל בית הספר -כפיפות. 5
 טכנאים/הנדסאים  - . הדירוג6
 ולוותק בהתאם לכישורים  -דרגה .7
תמיכה בתהליכים פדגוגיים בתחומי הדעת הרלוונטיים תוך יצירה   -תיאור התפקיד. 8

מעשי -המדעיושמירה על סביבה לימודית בטוחה בתחומי החינוך 
לתלמידי בית הספר. עיקרי התפקיד: ריכוז הפעילות במעבדה, 
אחריות על קיום סביבה בטיחותית במעבדה, ניהול הציוד והרכש 

 של המעבדה.
  -דרישות התפקיד. 9

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

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

 בתחומי המדע הקשורים אליהם.
                

. היעדר הרשעה officeעברית ברמה גבוהה. היכרות עם תוכנות  - דרישות נוספות 
בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשע"א 

אם נתקיים אחד מאלה: הורשע בעבירה שיש בה כדי . עובד אינו יכול לעסוק בחינוך 2111
יש בהתנהגות המדינה. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון. הוכח כי  ןלפגוע בביטחו

 העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
 

 רעש, חום, ריח, סיכונים פיזיים. בה לעיתיםשיש עבודה בסביבה      ייחודים: םמאפייני
ם הקשורים בהתנהלות מעבדה. שליטה חוזרי מנכ"ל ונהלי. הכרת ויישום קפדנות

 בהפעלת ציוד וכלים ובשימוש בחומרים הקיימים במעבדות בית הספר וחומר חי.
 

  

ניתן לקבל ממר מוטי אדרי, מנהל מח' חינוך בטל'  -פרטים נוספים. 11
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,  http://www.sdotnegev.org.ilאת טופסי הבקשה ניתן להוריד מאתר המועצה  בכתובת 
מכרזים , טופס למשרה פנויה או לקבל ממזכירות המועצה.  את הבקשות בצירוף קו"ח המלצות, 

לא תעודות ומסמכים, ניתן להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות המועצה 
 . 51:88בשעה  2909059מיום חמישי ד' באב תשע"ז יאוחר 

 
 כר הנקבה כאחד. * המרכז כתוב בלשון זכר אך הוא מופנה לז 

 בכבוד רב,    
          

 חדד-נורית כהן;
 זכירת המועצהמ

 ראש המועצה –העתק: מר תמיר עידאן 
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