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      משרה תקנית 100% : ומעמד היקף 

 בדירוג המינהלי 13 – 10  : מתח דרגות    

           
 

                                                    
 
 
 

                            תשע"ח י"א באייר                               מדור גיוס והשמה  -היחידה לפיתוח משאבי אנוש                                                           

   

 :תיאור התפקיד
 כולל: ,המוזיאוןשל טיפול בנושאי המחשוב 

 חומרה, תוכנה ורשתות(. אחזקה ותפעול שוטף של ציוד המחשבים( 

 .איתור תקלות ופתרונן 

 .תמיכה במערכות מבוקרות מחשב 

 .הדרכה ותמיכה במשתמשים בתפעול הציוד והתוכנות 

 מתן שירותי Help Desk המוזיאון לסגלי. 

 והתוכנות, קשר שוטף עם ספקים ועם אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע. התקנה של ציוד המחשובלאחריות לרכש ו 

  לאנשי הסגל ברכישת ציוד מחשבים.ייעוץ 

 .ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך 

 :דרישות התפקיד
 חובה. –יתרון, תעודת בגרות  -תואר אקדמי 

 תעודת לית בתחום המחשבים.אהכשרה פורמ - MCSE/MCP יתרון. 

 ורשתות תקשורת ציוד היקפי )אישיים וניידים(, של מחשבים ובתחזוקה ניסיון של מספר שנים בהפעלה. 

  .ניסיון באיתור תקלות וטיפול בהן 

  שליטה מלאה במערכות הפעלהWindows   ובתוכנותOffice ידע ב .ויישומיהן- - Linux/Unix .יתרון 

 הדרכת משתמשי קצה.  יכולת 

 יתרון. –( נים, מסכי תצוגה, ציוד אודיו ועודידע וניסיון בתפעול מערכות תצוגה מונחות מחשב )מקר 

  היכרות עם מערכות שליטה ובקרה(Crestron) – .יתרון 

  ,כירטוס מערכתהיכרות עם מערכות שליטה ממוחשבות )בקרת מבנה ובקרת כניסהTOPTIX , 
 יתרון. –ועוד(  קופה למסכי תוכן ניהול מערכת

 והתעדכנות מקצועית. יכולת למידה עצמית של נושאים מורכבים  

  .יכולת עבודה עם מגוון רחב של צרכים טכנולוגיים 

 ברמה גבוהה שליטה בשפות עברית ואנגלית . 

 והשתלבות בעבודה בצוות.  יכולת עבודה עצמאית 

 והנחייה. יכולת ניהול  

  .יוזמה ואחריות. כושר תכנון, תיאום ומעקב 

 .יכולת עבודה בתנאי עומס 

  .תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים 

  .בהתאם לצורך נוספותבשעות חריגות ו נדרשת נכונות לעבודה:  הערה

   : הגשת מועמדות
 המשרה מיועדת לכל עובדי אוניברסיטת תל אביב ולמועמדים חיצוניים, גברים ונשים כאחד.

ומשתייכים במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד 
 .לאוכלוסיות אלו: בני מיעוטים, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות

 רק פניות מתאימות תענינה. .Michalthu@tauex.tau.ac.ilיש להפנות קורות חיים אל מיכל טורם בדוא"ל 
 המכרז יתבקשו לגשת למבדקי התאמה.מועמדים שיעמדו בדרישות 

 6.5.2018 – . מועד אחרון להגשת מועמדותאתרלמידע נוסף בקרו ב
 

 80/מכרז/2018' מס חיצוניפרסום 

 מחשובמתאם/ת 
 מוזיאון הטבע 
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