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תאור התפקיד :
מתן הדרכה מקצועית במחוז בענף שבתחום אחריותו/ה .מילוי יומן ביקורים או דפי
המלצה בהתאם לדרישה .איתור בעיות הענף במחוז .הכנת תוכנית
העבודה החודשית /השנתית ,לאור היעדים הענפיים ,תנאי וצרכי המחוז .יוזמה,
תכנון וביצוע פעולות הדרכה קבוצתיות כולל הרצאות ,ימי עיון ,וימי הדגמה
למיכון חקלאי.
סיוע לבחינת כלי מיכון והתאמתם לגידולי ענפי הצומח ולענפי בעלי חיים.
קידום וסיוע לפיתוח כלי מיכון חוסכי כוח אדם.
קיום תערוכות להצגת כלי מיכון.
הסקת מסקנות מהניסויים והתצפיות שנערכו ופרסומן .פרסום חומר הדרכתי בכתב
בהתאם לנדרש .הפעלת ועדת המגדלים האזורית .קיום מגע עם מוסדות מחקר
ואנשי מקצוע להעמקת הידע והחידושים בענף .קבלת הנחיות כלליות של
המחלקה המקצועית בתאום והנחיות מפורטות של מנהל/ת המחוז.
איתור צורכי מיכון בענפים שונים בחקלאות וקידום פתרונות הנדסיים.
ביצוע פעולות דומות לפי דרישה.
דרישות המשרה:
דרישות סף:
---------השכלה:
------השכלה אקדמית )תואר ראשון( בהנדסת מכונות ,או בהנדסת חשמל או בהנדסת חשמל
ואלקטרוניקה.
ניסיון:
------לא נדרש נסיון כלשהו.

דרישות נוספות רצויות:
--------------------היכרות עם ענף החקלאות ומיכון חקלאי וטכנולוגי.
כושר הדרכה וארגון.
כושר הבעה בכתב ובע"פ.
כושר קיום מגע נאות עם קהל.
יוזמה וכושר לשפוט במסגרת התפקידים הנכללים במשרה.
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.
הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום  :כג' בתמוז ,תשע"ז )(17/07/2017
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :א' באב ,תשע"ז )(24/07/2017
ועדת הבוחנים תתכנס לא יאוחר מיום  :כח' באב ,תשע"ז 20/08/2017
המועד הסופי להתכנסות הוועדה יקבע בהתאם להתקדמות הטיפול במכרז ,הודעה על
המועד הסופי שנקבע תישלח למועמדים העומדים בתנאי הסף למכרז.
במכרזים פנימיים ,עד דרגה  20לא תתקיים ועדת בוחנים במקרה בו הוגשה מועמדות
אחת אשר אושרה ע"י הנהלת המשרד .ראה סעיף בתקשי"ר ) 11.426א(

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית )הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי(.
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץבהנרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך  5ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

