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                            תשע"ח' בתמוז א                                 מדור גיוס והשמה  -היחידה לפיתוח משאבי אנוש                                                           

   

 תיאור התפקיד:
 אחריות לביצוע עבודות תחזוקה, לתפעול שוטף ולניקיון בנייני גוש הפקולטה, כולל:

  ובבקרה על עבודת קבלני המשנה בפקולטה בפיקוח על עובדי הניקיון, בהפעלת הצוות סיוע למנהל הגוש. 

  הבטיחות והביטחון בשטחים של בנייני הפקולטה.  עלבפיקוח שוטף  סיוע 

 הוראהציוד בהפעלת  סיועו  המינהלי והאקדמי מתן שירות לסגל.  

  בתיאום עם אגף הנדסה ותחזוקהאחזקה מונעת ושוטפת לרבות ,שונותהמערכות האחריות לבדיקת תקינות , . 

  ת.ות הממוחשבומערכוהזנת נתונים לתקלות על דיווח 

 סביבו. השטחיםכרוכות בתחזוקת המבנה והביצוע מטלות השתתפות ב 

 במכלול הנושאים שבתחום אחריותו עדרויבה ם מנהל הגושתפקוד כממלא מקו ,.  

 .ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך 
 
 

 :דרישות התפקיד
 לפחות.מלאה השכלה תיכונית/מקצועית ,  

 יתרון. -קורסים והשתלמויות בתחום התחזוקה 

  .ניסיון של מספר שנים באחזקה ובתפעול של מבנים ומערכות 

 .ידע טכני ויכולת איתור תקלות וביצוע תיקונים קלים 

 .ידע ויכולת תפעול של מכשירים להוראה אור קולית  

 .הכרת נהלי הבטיחות 

 .יכולת פיקוח והנחייה של צוות עובדים 

 .יכולת עבודה עצמאית והשתלבות בצוות 

 .כושר גופני טוב 

 .רישיון נהיגה 

 .ידיעה טובה של השפה העברית ויכולת תקשורת בשפה האנגלית 

 .ידע בסיסי בעבודה עם מערכות ממוחשבות 

  עומס ולחץ.יכולת התמודדות עם מצבי 

 .יוזמה ויכולת תיאום וארגון 

 .תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים 

   התפקיד כרוך בביצוע  משמרות, בעבודה בשעות לא שגרתיות, תורנויות בימי ו', ערבי חג וחול המועד עפ"י צורך. :ה הער

 
 למנהל הגוש ולמשנה המנהלי לדקאן. כפיפות:

 

 : הגשת מועמדות
  .דכאח ונשים גברים י,הקיבוצ ההסכם עליהם שחל תקניים פנימיים למועמדים מיועדת המשרה

  )באותיות גדולות(. JB-16  לציין בנושא המייל את קוד המשרה חובה.  Jobsin@tauex.tau.ac.ilיש  להעביר קו"ח לכתובת 

 .  אתרלמידע נוסף בקרו ב  מועמדים שיעמדו בדרישות המכרז יתבקשו לגשת למבדקי התאמה.
 24.6.2018 – ותמועד אחרון להגשת מועמדאחראית גיוס והשמה, מרכזת הטיפול במשרה זו. -איילת יערי משולם

 -16JB קוד משרה
 מכרז פנימי(/2018)

 סגן/ית מנהל/ת גוש
  הפקולטה לאמנויות             
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