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20.7.2020 
 מודעת דרושים 

 עובד/ת מעבדות הוראה ומחקר 

                                     אור תפקיד: ית

ביצוע אחזקה, תפעול ובנייה של מערכות ניסוייות במעבדות ההוראה והמחקר , בכל אתרי       . א
המעבדות בקמפוס, ובאתרי המחקר האחרים של אב"ג באילת )ריף הדולפינים, מלח"י,  

 המכון       הבין אוניברסיטאי ועוד( וכן בים.

 חקר. סיוע בפיתוח, בנייה ועדכון של מערכות ניסוי חדשות להוראה ומ .ב 

סיוע ומתן הדרכה טכנית לסטודנטים במסגרת פרוייקטי הגמר ובמסגרת המחקר לתארים   .ג
 גבוהים, וכן מתן הדרכה טכנית ואקדמית לתלמידי תיכון במסגרת עבודת הגמר. 

 מתן סיוע והשתתפות בהגשת בקשות למימון לקרנות מחקר. .ד

ם לפני ואחרי ביצוע אחריות על תחזוקת מעבדות ההוראה והמחקר: סידור ובדיקת מכשירי .ה
 ניסויים, ביצוע תחזוקה שוטפת של מכשור מעבדות המחקר. פיקוח על ציוד הצלילה.

רכישת ציוד, יצירת קשר עם ספקים ומחלקת רכש והספקה, טיפול במלאי ציוד מתכלה   . ו

 ושאינו מתכלה. טיפול ומעקב אחר היתרים, ביטוחים וכד'. 

כולל בצלילה ובפעילות הדורשת הגעה   –ית ליווי והדרכת סטודנטים במחקר ובפעילות ימ .ז

 בסירה.

 .אחריות על סדרי הבטיחות במסגרת פעילותו, בהתאם להוראות החוק .ח

 . התוכנית לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית, באילת מרכז כפיפות:

     באילתמנהל קמפוס האוניברסיטה  ראש תאום:

  :דרישות התפקיד 

    .במדעי החייםשני בביולוגיה ימית/ תואר  . א
 .      .  בתחומים רלוונטיים שנתייםניסיון של  .ב 
 ניסיון בהדרכת סטודנטים במעבדות.   .ג
 ניסיון בהפעלה ותחזוקת מעבדה מדעית.  .ד
 ניסיון באחזקת בע"ח ימיים ובעבודה במעבדות עם חסרי חוליות ימיים. .ה
 Rעיבוד נתונים מתקדמות כגון  ניסיון בעיבוד נתונים סטטיסטי ובעבודה עם תוכנות . ו
 רישיון נהיגה. .ז
 או מדריך צלילה.  Dive Masterרישיון צלילה בדרגת: צולל מדעי או צולל טכני  או  .ח
בעבודה  ןתעודת משיט סירה מהירה )באם אין, ידרש להשלים בתוך חצי שנה(,  ניסיו -רצוי  . ט

ב התנהגות בע"ח  ניסיון בעבודה עם תוכנות מעק באלקטרוניקה, ריתוך ומסגרות, 

 ,  ניסיון בעבודה מיקרוסקופית, ניסיון בצילום ותיעוד מחקר תת ימי. BORISאו    EthoLogכגון
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 מהנדסים  9-12 מתח דרגות:

 מיקום המשרה: אילת  הערות:

  20/03מודעת דרושים בציון   shamirse@bgu.ac.il  פניות בצירוף קורות חיים יש להגיש במייל: 

 31.7.2020מועד אחרון לקבלת פניות:  

 ההתאמה הגבוהה ביותר לדרישות התפקיד יוזמנו לראיון רק המועמדים בעלי/ות
 מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד 

 
גוריון בנגב פועלת לגיוון תעסוקתי ומעודדת הגשת מועמדויות למכרזים מקרב   -אוניברסיטת בן

 האוכלוסייה הערבית והחרדית. 

 للمناقصات  لتقدم العرب المواطنين وتشجع التشغيل تعددية نحو تعمل النقب في غوريون بن جامعة
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