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 דרוש/ה             
 משו"ב )מרכז שליטה ובקרה( ומ"מ מנהל יחידת הביטחון מנהל/ת      

 הנדסה ותחזוקה/אגף ביטחוןיחידת ה    
 

 129/פנימימכרז /2017       משרה מס'
 משרה תקנית 100%    היקף ומעמד
 בדירוג המח"ר  44 – 41     מתח דרגות

 
 

   :תיאור התפקיד 
 

 :יחידת הביטחון בהיעדרו, לרבות ומילוי מקומו של מנהל )משו"ב( אחריות לתפעול השוטף של מרכז השליטה והבקרה
 משימות המשו"ב )בתחומי ביטחון, תחזוקת שבר וחנייה(.אחריות לביצוע מגוון  -

 אחריות לאיוש בעלי תפקידים בשעות פעילותו. -

 בנושאים שבטיפול.אחריות להכנת נוהלי עבודה  -

 והנחייתם.  עובדיםניהול צוות ה -

 שר עם כוחות החירום וההצלה. ריכוז הטיפול באירועים חריגים ובמצבי חירום, עדכון בעלי תפקידים בקמפוס וק -

 ן.ובקרה אחר ביצועאחריות לרישום כלל המשימות, השגרתיות והמזדמנות, ברחבי הקמפוס  -

התקנה אחריות ל, לרבות מערכות הבקרה, הצילום והמיגוןהציוד ו כללשל  אחריות לתפעול השוטף ולתקינות -
 .של מערכות וציוד ותחזוקה

 ם.להפקת דו"חות וניתוח נתוני אחריות -

 .אחריות על חדר הנשק בהתאם להנחיות המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל -
 וכפי שיוטלו על ידי מנהל יחידת הביטחון. ביצוע משימות נוספות בהתאם לצורך

  
   :םנדרשיישורים כ
  ./חשמל/אלקטרוניקה/תקשורת מחשבים(תואר אקדמי, רצוי בתחומי הנדסה )תקשורת -

 מנב"ט ממוסד לימודים המוכר ע"י משטרת ישראל. תעודת -

 .(וכו' )צה"ל/משטרה/שב"ס/שב"כ במערכות הביטחוןקורס פיקודי  /תבוגר -

 יתרון(.-ונים גדולים )ניסיון במתקן מונחה משטרה ו/או במערכת הביטחוןניסיון של מספר שנים בתחום הביטחון בארג -

 נחה משטרה.במתקן מולניסיון ניסיון בתחום האבטחה, עדיפות  -

 . מערכות אלקטרוניות מורכבות ומערכות מונחות מחשבהפעלת  יכולת -

 .L.P.R/ מערכות  .T.Vרצויה היכרות עם תוכנות לבקרת שליטה/ בקרת מצלמות  -

 .OFFICEשליטה בתוכנות  -

 יכולת ניהול צוות עובדים.  -

 עומס משימות.לחץ ויכולת התמודדות עם מצבים מורכבים ועם  -

 אום וארגון.י, כושר תכנון, תיוזמה , עצמאות -
 .מודעות למתן שירות ויחסי אנוש טובים -

 נדרשת נכונות לעבודה במשמרות, בימים ובשעות חריגות, בהתאם לצורך.                :הערה

           למנהל יחידת הביטחון               :כפיפות

 גברים ונשים כאחד.  ,עליהם ההסכם הקיבוצי שחלתקניים -המשרה מיועדת למועמדים פנימיים   הגשת מועמדות:

                     בעלי תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך במקום תואר אקדמי.                                                                
 . michalthu@tauex.tau.ac.il בדוא"ל :מיכל טורם  אל יש להפנות קורות חיים                

  .לגשת למבדקי התאמה יתבקשו, ועמדים שיעמדו בדרישות המכרזמ                

                                                                                                .27.6.2017 –להגשת מועמדות  מועד אחרון                

 בברכה,
 

 אורנה אוברמן
 סגנית מנהל אגף 

                                                                                     ומנהלת היחידה לפיתוח משאבי אנוש
                           

 מועמדים( למשרה זו יוכלו לגשת גם 2012על פי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים )התשע"ג                    
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