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הארכת מועד הגשת מועמדות
למכרז פנים/חוץ מס'  94/2015לתפקיד:
לבורנטים לביולוגיה וביוטכנולוגיה או פיסיקה  -תיכון "היובל"

המועד להגשת מועמדות לתפקיד לבורנטים לביולוגיה וביוטכנולוגיה או פיסיקה  -תיכון "היובל"

במכרז שבנדון נדחה לתאריך עד ליום . 02/11/2015
אין שינוי בתיאור ודרישות התפקיד.
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש ,רח'
סוקולוב  11הרצליה פקס . michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
מועמד שהנו קרוב משפחה בדרגה ראשונה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר
על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

תאריך:
מספרנו:

7/10/15
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מכרז פנים/חוץ מס' 94/2015
אגף החינוך – בי"ס תיכון "היובל"
דרושים :לבורנטים לביולוגיה וביוטכנולוגיה או פיסיקה
תיאור התפקיד:
עבודה שוטפת במעבדה עם תלמידים ומורים.
•
הכנת תלמידים לבחינת בגרות  5יח"ל במעבדה ,במקצועות ביוטכנולוגיה וביולוגיה או
•
פיסיקה.
מתן עזרה פרטנית לתלמידים בביצוע פרויקטים.
•
מתן סיוע למורים בפיתוח ניסויים חדשים.
•
ניהול מלאי ומערך הזמנות.
•

דרישות התפקיד:
• תואר הנדסאי בתחומים הרלבנטיים או תואר אקדמי מושלם בתחום הכימיה ,פיסיקה,
ביולוגיה או הכשרה בהוראה באחד מתחומי המדעים.
יש לצרף דיפלומה ממוסד להשכלה המוכר ע"י המל"ג ,או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים
אקדמאיים מחו"ל.
• הכרת נוהלי בטיחות ושימוש בחומרים במעבדה -חובה.
• ניסיון של שנה אחת לפחות בהדרכת תלמידים במעבדה לביוטכנולוגיה/ביולוגיה
או פיסיקה בבית הספר תיכון – יתרון.
• הכרת תוכניות הלימודים בביולוגיה וביוטכנולוגיה או בפיסיקה בחט"ב ובתיכונים  -יתרון.
• עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בהכנת תלמידים לבחינת בגרות בביוטכנולוגיה/ביולוגיה  5יח"ל
במעבדה או בפיסיקה  5יח"ל במעבדה.
היקף משרה 100% :
שעות עבודה גמישות לפי דרישות המערכת.
דרגה 36-38 :בדרוג הנדסאים או בדרוג מקביל.

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש,
רח' סוקולוב  11הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום .26/10/2015
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
מועמד שהנו קרוב משפחה בדרגה ראשונה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר
על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה

