מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

למינהל המחקר החקלאי –מכון וולקני
דרוש/ה מועמד/ת לתפקיד
מרכז/ת בכיר/ה (עוזר/ת מחקר)
בתחום של פיטופתולוגיה
משרה זמנית לתקופה של עד חמש שנים
מקום המשרה :מינהל המחקר החקלאי  -מכון למדעי הצמח
רמת המשרה  39-41 :מהנדסים/מח"ר
היקף המשרה  :מלאה
מס' משרה80021724 :
תאריך אחרון להגשת המועמדות8.3.18 :

תיאור 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.

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
דרישות סף:
השכלה
בעל/ת השכלה אקדמית תואר ראשון במדעים מדויקים/מדעי החיים.
רצוי תואר שני.
ניסיון:
לבעלי השכלה אקדמית (תואר ראשון) 3 -שנות ניסיון כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד או בתחומים
בהם קיימת זיקה למטלות אלה.
לבעלי השכלה אקדמית (תואר שני) 2 -שנות ניסיון כמתואר בפירוט המטלות בתיאור
התפקיד או בתחומים בהם קיימת זיקה למטלות אלה.
דרישות נוספות ,רצויות והערות:
ידיעת השפות האנגלית והעברית על בוריין .יכולת מוכחת של כתיבה מדעית בשפות העברית והאנגלית.
ידע וניסיון בתוכנות WORD ,EXCEL ,POWERPOINT
נכונות לעבוד מעבר לשעות העבודה הרגילות .נכונות לעבוד מחוץ למקום העבודה הקבוע.
רישיון נהיגה בר תוקף.
הערה:
המשרה הינה זמנית משך ההעסקה צפוי להימשך עד  5שנים בהתאם לפסקה  11.982בתקשי״ר ,או עד לסיום
המחקר הזמני ,לפי המוקדם מבינהם.
הערות :
תחום העיסוק – בתחום של פיטופתולוגיה

רק פניות מתאימות תיעננה.
בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבע ולהיפך.
קורות חיים ,אישורי השכלה וניסיון יש להעביר עד לתאריך 8.3.18
sigi@agri.gov.il
לגב' שרעבי סיגי במייל

