
משרה: 80021910   חוקר/ת בתחום אגרו-אקולוג של שטחים פתוחים  תוקף: מ20.11.2022 עד31.12.9999
תאריך שינוי אחרון:  20.11.2022

*** מאפייני המשרה   ***

אזור עובדים:     1156 מינהל המחקר החקלאי                             תת אזור:      020  מדעי הצמח
ישוב:           גילת                                                 סטטוס עיסוק:  אושר      17.11.2022

יח' ארגונית:     60002058 - מחלקה לגידולי שדה ומשאבי טבע             ת. שיוך:      מ20.11.2022  עד31.12.9999
משרה ממונה:      80020222 - מנהל/ת מחלקה לגידולי שדה ומשאבי טבע

סוג תקציב:       01  שיא כ"א                                         סעיף תקציבי:  33020281  שיא כוח אדם
מצב משרה:        רגיל מ20.11.2022                                    פטור ממכרז:   לא

חלקיות משרה:     1.000                                               חלקיות תפוסה: 0.00
הסכם:            003                                                 מ003

עיסוק:           51029442  חוקר/ת בתחום אגרו-אקולוג של שטחים פתוחים  ת. שיוך:      מ20.11.2022 עד31.12.9999
דרוג בסיסי:      043 עובדי מחקר                                      מתח דרגות:    ד - א1
רמה:             090                                                 מדרג:         תיכון
הסכם ניידות:                                                         רמת ניידות:   ד  - ד
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*** תיאור המשרה     ***

תיאור כללי של המשרה:
ייזום בהתאם להנחיות כלליות, ,תכנון וביצוע מחקרים מדעיים/חקלאיים

בשדה ובמעבדה.
סיכום תוצאות המחקרים, ניתוח והסקת מסקנות, עריכתן לפרסום

בדו"חות ו/או בעיתונות מדעית בארץ ו/או בחו"ל והעברתם לאישור הממונה.
פיקוח על רמתה המקצועית של עבודת המחקר והתאמתה למטרות שהוצבו. ייזום

ופיתוח שיטות חדשות ויישומן, הלכה למעשה.
הכנת תכניות המחקר בהתאם להנחיות מקורות המימון בהתייעצות עם הממונה

והגשתם לאשור הממונה.
ניהול עבודת צוות ובכלל זה הכוונתם והדרכתם.

קיום קשרים לחילופי ידע עם חוקרים ואנשי מדע בארץ ובחו"ל.
ייצוג המדינה בכנסים מדעיים בין לאומיים שונים.
אירוח אנשי מדע הבאים לסיורים מקצועיים בארץ.

ביצוע פעולות דומות לפי דרישה.
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*** דרישות המשרה    ***
דרישות סף:

השכלה אקדמית (תואר שלישי) בפקולטות למדעי החיים, ביולוגיה, ביוטכנולוגיה,
מדעי החקלאות, אקולוגיה ומדעי הסביבה.

השתלמות פוסט-דוקטורט במשך שנה לפחות בגוף מחקרי או אקדמי מוכר בארץ או
בחו"ל או ניסיון תעסוקתי רלוונטי אחר בתחומי המשרה.

כישורים נוספים רצויים והערות:

עדיפות תינתן למועמדים בעלי רקע אקולוגי וניסיון במחקר שדה בינתחומי
ובגישות וכלים מחקריים עדכניים בתחומים הבאים:

אקולוגיה של אקוסיסטמות, אגרואקולוגיה, מגוון ביולוגי ושרותי מערכת
אקולוגית. רצויים ידע, ניסיון והכרה של השטחים הפתוחים, המערכות האקולוגיות

הטבעיות, מערכות חקלאיות ומשאבי הטבע של ישראל.
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*** פרטי איוש       ***


