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  מכרז____חיצוני____מס' ___48/17___   לבורנט מחשבים באשכול פיס
 

 לבורנט מחשבים באשכול הפיס.תואר התפקיד:
 

 - תמיכה טכנית בציוד המחשוב, תאורה, הגברה, מערכת מצלמות של אשכולתאור התפקיד:
    הפיס – הפעלה, תחזוקה וחידוש מלאי כולל רכש מול העירייה.

 
מגוון- על הפעלתם הפיס, באשכול המחשבים כל של שוטף וניהול            ארגון

ניידים, במחשבים או בודדות, בעבודות , ברשת המנוהלות והלומדות           התוכנות
הציוד בהפעלת ולתלמידים למורים סיוע והענקת אינטרנטית סביבות          הפעלת

 הקיים.
של- חומרים העלאת כולל השנה לאורך הפיס אשכול אתר של ותחזוקה             ניהול

 צוות ההוראה ופרסומים שונים.
--  NXTותכנות רובוטי offiec  הדרכת ילדים בנושאים שונים כגון יישומי 

offiec הדרכת צוות הוראה והצוות הלוגיסטי בנושאים שונים כגון יישומי   -   
  הכנת מצגות ותערוכות בהתאם לצורך.-
 

  - שליטה מלאה בניהול רשתות . שליטה מלאה בישומי OFFICE   תוכנותדרישות התפקיד:
 ודרייברים למיניהם , מדפסת , סורק, צורב וכו'.

  - חשיבות גבוהה ליחסי אנוש תקינים ולרצון ל"הגדיל ראש". יתרון לבעל
   ניסיון בהדרכת ילדים.

  - העבודה היא חמישה ימים בשבוע בין השעות  8.00 ל – 16.3 0 במתחם
    אשכול הפיס.

 
 לבורנט טכנולוגי – רמת טכנאי.השכלה:

 
 100% .משרה:

 
 דרוג טכנאים , הנדסאים 36 – 38 (38+).מתח דרגות:

 
 יש להגיש מועמדות על גבי טפסי שאלון אישי/ בקשה למשרה פנויההגשת מועמדות:

 שניתן לקבל במזכירות העירייה או באתר האינטרנט של העירייה יש
  לצרף קורות חיים ותעודות מתאימות.

 
   העירייה, מועד אחרון להגשה: הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות

    גב' רחל איטח טל: 02-9909807 לא יאוחר מיום 29.10.17
   בשעה 12.00.
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