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מרכז/ת בכיר/ה )המרכז לאגרו-ננוטכנולוגיה(  - 1משרות.
המחלקה למדעי המזון
ראשון לציון
מינהל המחקר החקלאי
דרגה  41 - 39דירוג  11מח"ר.
 100אחוז
ייקבע בהמשך

תאור התפקיד :
סיוע לחוקר/ת בהפעלת תוכניות המחקר הרב שנתיות הפעילות.
ארגון וניתוב תוכניות העבודה ופעולה לגבי כל תוכנית מחקר בהתייחס להפעלת
צוות המעבדה וצרכים פיזיים במעבדה.
פיקוח על הליכי הביצוע של תוכניות המחקר השונות.
דיווח לממונה על עמידה באבני הדרך כפי שנקבעו ,שותפות פעילה ע"פ הנדרש
בצוות המחקר ובביצוע פרקים בתוכניות המחקר ,ביצוע עפ"י הצורך ובהתאם
להנחיות הממונה ,עבודות שונות במעבדה ובשטחי הניסוי ,וזאת בהתאם לנוהלי
העבודה והשיטות המקובלות במעבדה.
חישוב וניתוח נתונים הנדרשים לצורך המחקר הרלוונטי והדוחות הנדרשים.
סיוע בהכנת תקציב ופעולות לצרכי הגשת הצעות מחקר חדשות.
יכולת לפקח על צוות מעבדה זוטר )מלגאים ,סטודנטים( ולתאם עבודה אל מול גופי
ושותפי מחקר במינהל ומחוצה לו.
סיוע בעבודת הרכש והלוגיסטיקה הנדרשת בתוכנות המחקר השונות.
ביצוע פעולות נוספות לפי דרישה ובהתאם להוראות הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף:
--------השכלה:
----השכלה אקדמית )תואר שני( בתחומי כימיה.
רצוי תואר שלישי.
ניסיון:
------ניסיון בעבודת מעבדה בננוטכנולוגיה ,ו/או כימיה בתחומים של חומרים ו/או
פולימרים ומכשור מתקדם.
ניסיון של שנתיים לפחות בתפעול ציוד אנליטי במרכז הננוטכנולוגיה כולל
ניסיון באחד או יותר מהנושאים הבאים :הכרת המכשור ,הפעלתו ועיבוד

תוצאות הבדיקות ,בהדרכת משתמשים כיצד להשתמש בציוד ,בתחזוק הציוד ,בטיפול
בבעיות ,בעבודה מול הספק ונותני השירות עבור המכשירים השונים.
יכולת קריאה וכתיבת ספרות מדעית באנגלית.
דרישות נוספות ,רצויות והערות:
----------------------------ידע וניסיון באפיון חומרים.
שימוש /הכרת ציוד אנליטי )כגון ,DLS, TGA, ATR-FTIR, UV-vis , DSC, SEM,AFM
.(XRD
יכולת עבודה בצוות ,וניסיון בהדרכה.
יחסי אנוש טובים ,יכולת למידה עצמית ,יכולת להתמודד עם לחץ ובעיות.
כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית.
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.
נכונות לנסיעות )כולל חו"ל( ועבודה מחוץ למעבדה לצרכי העבודה.
נכונות לעבוד שעות נוספות בהתאם לצרכי העבודה.
רישיון נהיגה בתוקף.
המשרה מיועדת להשתלב במרכז ננוטכנולוגיה במינהל המחקר החקלאי,
המועמד/ת שיבחר/תבחר ישובץ/תשובץ במרכז זה על פי החלטת הנהלת המינהל.
הערות:
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  :א' בסיון ,תש"ף )(24/05/2020
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :י' בסיון ,תש"ף )(02/06/2020

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  5ימים 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.

