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 /הרושד             
 משנה מינהלי לדקאן    

 רפואההפקולטה ל   
 46/חיצוני/מכרז 2016               משרה מס'

 משרה תקנית 100%           היקף ומעמד
 הנדסאים-טכנאים/בדירוג המח"ר 45 - 43             מתח דרגות

 
 

         : תיאור התפקיד

 ל האקדמי והכללי.ל בפקולטה, לרבות המינהנהיאחריות על כל תחומי המ 
  אחריות על קיום פעילויות מוסדות הפקולטה בהתאם לתקנונים ועל יישום הוראות

 האוניברסיטה ונוהליה בפקולטה.

  על ועדות הפקולטה ומעקב אחר ביצוע החלטותיהן.מינהלית אחריות 
 כולל בנייתו, הפעלתו ומעקב אחר ביצוע.  ,אחריות כוללת על ניהול תקציב הפקולטה 
 ת כוללת למינהל הסטודנטים.אחריו 
  אדם של הפקולטה.-לנושאי כוחכוללת אחריות 
 יחידות המשותפות לפקולטה וליחידות בקמפוס ב הציוד כולל ,נושאי ציודאחריות כוללת ל 

 .ועוד( יחידות הצב"מ)בתי החיות ,
 .ניהול צוות העובדים המינהלי בפקולטה 
 ת.אחריות כוללת לנושאי משק, מבנים, ציוד ובטיחו 
 ומוסדות חוץ. ייצוג העניינים המינהליים של הפקולטה בפני מוסדות האוניברסיטה                              
  כפי שיידרש. והאוניברסיטה ודיווח לדקאן, מוסדות הפקולטהמתן מידע 

 משרדי ממשלה, קופות חוליםבתי חוליםאוניברסטאיים )-עם מוסדות חוץ קיום קשרי עבודה , 
 .(ות מקבילים באוניברסיטאות אחרותומוסד

  בנושאי מינהל הפקולטה וביצועם.יקטים פרוייזום 
 והנהלת האוניברסיטה ביצוע משימות נוספות כפי שתוטלנה ע"י הדקאן. 

 
 :םנדרשיישורים כ

 מוסמך. /טכנאיתואר ראשון לפחות או הנדסאי 
  האקדמי.בתפקידי ניהול בתחומי המינהל הכללי ו/או ניסיון של מספר שנים 

 .ניסיון ניהולי משמעותי במערכות גדולות ובניהול צוות מגוון 
  תקציבים.ניסיון בניהול 
 לרבות יכולת הבעה וניסוח, בכתב ובע"פ.  שליטה טובה בשפות עברית ואנגלית 

 ,תיאום וארגון. יוזמה, עצמאות, כושר תכנון 

 .יכולת ניהול מו"מ עם גורמים בארץ ובחו"ל 
 .יכולת התמודדות עם מצבים  מורכבים ועם  עומס משימות 
 ת לתקשורת בינאישית טובה ולמתן מענה לצרכים של אוכלוסיות מגוונותיכול.  

 .מכוונות ומודעות למתן שירות 
 

 .וחריגות, בהתאם לצורך נוספותנדרשת נכונות לעבודה בשעות                      :הערה

 .כאחד ונשים גברים ,חיצוניים ומועמדים אביב תל אוניברסיטת עובדי לכל מיועדת המשרה         הגשת מועמדות:
 מתאימות פניות רק . michalthu@tauex.tau.ac.ilיש להפנות קורות חיים אל מיכל טורם בדוא"ל: 

 מועמדים שיעמדו בדרישות המכרז יתבקשו לגשת למבחני התאמה.  .תענינה
 .2.3.2017  –מועד אחרון להגשת מועמדות . באתרלמידע נוסף בקרו אותנו 

 

                                                                                                                                          

 בברכה,                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                 אורנה אוברמן

 סגנית מנהל אגף 
  ומנהלת היחידה לפיתוח משאבי אנוש                                                                                
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