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 מח"ר 011     

     --------------------------------------------------------------------- 

 

 פומבי -(  100%) 00048052:      מספר המכרז        

 

 משרות 1 -: מרכז בכיר )חישה היפרספקטראלית(   תואר המשרה          

 

 ( 09: מחלקה להנדסת מערכות חישה, מידע, בית דגן )      מקום העבודה       

 : מינהל המחקר החקלאי                              

 

 מח"ר 011:             דירוג           

 

 מח"ר 011, של הדירוג 41 - 39:        הדרגה              

 

 מהנדסים 012, של הדירוג 41 - 39:           או                 

 

 :התפקיד אורית    

 שותפות בניהול מחקרים בתחום של חישה מרחוק היפרספקטראלית במכון להנדסה    

 חקלאית.    

 אחריות על תכנון ניסויים וביצוע צילומים היפרספקטראליים לצרכי המחקרים    

 השונים במכון להנדסה חקלאית.    

 ספקטראליים.רוכיול של מערכות לצילומים היפ האחריות על תחזוק    

 ביצוע עיבודי תמונה וניתוחים מתקדמים של צילומים היפרספקטראליים בתוכנות    

 עודיות.יי    

 כתיבת דוחות ושותפות בכתיבת הצעות מחקר.    

 הנחייה והדרכת חוקרים לשימוש במערכות הצילום.    

 בחינת צרכים לשיפור המערכות ולייעולן, לצורך קידום המחקרים.    

 כונים בתחום והנחיית המשתמשים.מעקב אחר עד    

 ביצוע פעולות נוספות לפי דרישה.    

 

 דרישות המשרה:    

 דרישות סף:    

 השכלה:    

 השכלה אקדמית )תואר ראשון( באחד או יותר מהתחומים הבאים:    

 גיאוגרפיה, הנדסה או חקלאות.    

   

 :ניסיון    

 שלוש ניסיון בתחום העיסוק. -לבעלי תואר ראשון     

 שנתיים ניסיון בתחום העיסוק. -לבעלי תואר שני     
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 דרישות נוספות, רצויות והערות:   

 עדיפות לבעלי תואר שני.   

 ידע וניסיון ברכישת תמונות היפר ספקטראליות, עדיפות בתחום החקלאי.   

 .UNSCRAMBLER וא ENVIידע וניסיון בתוכנות לניתוח תמונות היפרספקטראליות כמו    

 (.programmingידע בתכנות )   

 ידע וניסיון בתוכנות ממ"ג.   

 ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה.   

 בעל רישיון נהיגה בתוקף.   

 נכונות לעבוד מעבר לשעות העבודה המקובלות ובתנאי שדה.   

 

 תהערו    

 הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך אור התפקיד בלשון זכר,יכל מקום בו מפורט ת    

 

 

 (.21/05/2017) -המכרז פורסם ביום : כה' באייר, תשע"ז                

 (.28/05/2017היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ג' בסיון, תשע"ז )      

    ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית )הגשת מועמדת שאינה מקוונת בקשות למכרז זה יש להגיש  

 במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים הנלווים  -תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו

 למשרד הרלוונטי( 

 

 

 על המועמדים המגישים בקשה יש למלא טופס "שאלון המועמד" המקוון ולצרף תעודות השכלה ממוסד 

 גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר  להשכלה

 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 מועמד" 

המקוון, כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים י לתפקיד המבוקש תוך ציון היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד 

 וכן על כל עניין הקשור בהתאם למשרה .

 

 ימים  5להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך  במידה ונשלחה דרישה

 מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת תראה המועמדת כמבוטלת 

 

 בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון .

 הודעה על המשך ההליכים במכרז עליך לפנות  במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת

 קטרונית אמצעות מערכת הגיוס האללמרכז השירות האינטרנטי ב
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