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מועצה מקומית ריינה

מכרז פומבי מס ח11-2021-
בהתאם לסעיף  40לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז  ,1977המועצה המקומית
ריינה מודיעה על פרסום מכרז פומבי להעסקת לבורנט בבית הספר התיכון בריינה לפי הפרטים שלהלן:
תיאור המשרה  :עובד מעבדה בבית ספר תיכון
היקף המשרה .100% :
דירוג ודרגה  37-39 :בדירוג הלבורנטים
כפיפות :מנהל בית הספר
מטרת התפקיד:
תמיכה בתהליכים פדגוגיים בתחומי הדעת הרלוונטיים תוך יצירה ושמירה על סביבה לימודית בטוחה
בתחומי החינוך מדעי-מעשי לתלמידי בתי הספר.
תחומי אחריות:
א .ריכוז הפעילות במעבדה
ב .קיום סביבה בטיחותית במעבדה
ג .ניהול הציוד והרכש של המעבדה
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
א .עבודה בסביבה שיש בה לעיתים :רעש ,חום ,ריח ,סיכונים פיזיים.
ב .קפדנות.
ג .הכרת ויישום חוזרי מנכ"ל ונהלים הקשורים בהתנהלות במעבדה.
ד .שליטה בהפעלת ציוד וכלים ובשימוש בחומרים הקיימים במעבדות בית הספר ובחומר חי.

דרישות התפקיד :
 .1בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המל"ג או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחומי המדעים.
או
תעודת הנדסאי בתחומי הביולוגיה ,הפיזיקה ,הביוטכנולוגיה ,הכימיה או בתחומי מדע
הקשורים אליהם.
או
תעודת טכנאי בתחומי הביולוגיה ,הפיזיקה ,הביוטכנולוגיה ,הכימיה או בתחומי מדע
הקשורים אליהם.
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דרישות נוספות:

 .1ידיעת השפה הערבית על בוריה ,עברית ואנגלית ברמה טובה;
 .2יישומי מחשב  -היכרות עם תוכנות ה OFFICE
 .3אישור ממשטרת ישראל על העדר מניעה להעסקת המועמד לפי החוק למניעת העסקה של עברייני
מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים ,התשס"א .2001-
מועמדים עם מוגבלות:
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
גיוון תעסוקתי:
תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי
הרשות המקומית ,אם המועמד הוא בעל כישורים דומים של מועמדים אחרים.
מסמכים שיש לצרף לבקשה:
• קורות חיים
• תעודות ואסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסף כנדרש
• אישורי העסקה מתאימים ממעסיקים קודמים/נוכחיים
• המלצות
• צילום תעודת זהות
• שאלון אישי למועמד בקישור שלהלן ולצרפו לבקשה:
http://reine.muni.il/he/CmsPage/Services?categoryId=2
הערה :מועמד שלא מוכשר לעבודת מעבדה בבית ספר ,יצטרך להשלים קורס מוכר על ידי משרד החינוך
בהיקף של  80שעות בנושא בטיחות וסיוע טכני לפעילות במעבדות בית הספר ודרכי הפעלתו של ציוד מעבדה.
מועד פרסום המכרז :יום ה' 26.08.2021
את ההצעות יש להגיש באמצעות המייל לכתובת ,Taher@reine.muni.il :וזאת עד ליום ה' ה9.9.2021-
בשעה .14:00
בקשות שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל ,לא תטופלנה ולא
תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
בברכה,
ג'מיל בסול
ראש מוע"מ ריינה
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