
 

 

 
 

  
 )להלן "האשכול"( גב מזרחירשויות נלאיגוד ערים אשכול 

  2019/01 מכרז מספר -במשרה מלאה  GIS אחראי/ת ומיפוידרוש/ה  
 

 באשכול נגב מזרחי.  GIS  אחראי /ת ומיפוי: תואר המשרה
 מנהל היחידה :כפיפות ואחריות

והתווית התפיסה המערכתית  החברות בו ועבור הרשויות המקומיותעבור האשכול  GISהקמת מערכת  :ייעוד
 לניהול המערכת והפצת המידע.

 
 תחומי אחריות:

 אשכול, ב השותפותעבור האשכול ועבור הרשויות  GISבניית מערכות  -
 .השותפותת יוניהול, ארגון, עיבוד, תחזוקה והפצת המידע המרחבי לרשו -
 ם הניזונים ו/או המזינים מידע מרחבי.ית הרלוונטיות המקומייורשום בבניית ממשקי עבודה עם גורמי -
 ים לשיתוף הדדי של תוצרי מידע מרחבי.יבניית שיתופי פעולה עם ארגונים ומשרדי ממשלה רלוונט -
 .ביחידות הרשות המקומית GIS -סיוע, ייעוץ, הכוונה, הדרכה והטמעת השימוש במערכות ה -

 דרישות התפקיד:
  תנאי סף: .א

 השכלה:
בעל תואר אקדמי באדריכלות, הנדסת בניין, גיאוגרפיה או תכנון ערים, מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, הנדסת  -

ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר ע"י המחלקה , מנהל ומדיניות ציבורית תעשיה וניהול 
 לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך. 

 תאו הנדסאי בניין או אדריכלו
 סיון מקצועי:ינ

 ידע וניסיון מעשי ומוכח בניהול, עיבוד, תחזוקה, ניתוח ותשאול מידע מרחבי. -
 הכרות טובה וניסיון מעשי מוכח בעבודה ברשות מקומית בהיבטי העבודה והשימושים השונים עם מידע -

 .מרחבי בשגרה ובחרום,
 .הנפוצות בשוק GIS -ניסיון מוכח בעבודה באחת ממערכות ה -
 .הנפוצות בשוק GIS -הכרות טובה עם יכולות מערכות ה -
-  

  דרישות כלליות:
 .. ידיעת השפה הערבית יתרוןברמה גבוהה עברית –שפות  -
 .GISהיכרות עם תוכנות האופיס וה  –יישומי מחשב  -
 .הנגב המזרחי )בסיס במשרדי האשכול בדימונה( רשויות מקום עבודה: מרחב -
 דית.יתחילת עבודה: מ -
 תנאי שכר ותקופת עבודה: .ב
 תנאי השכר יקבעו על פי הנחיות משרד הפנים. -
 .נכונות למשרה מלאה + שעות נוספות ע"פ הצורך -
 מאפייני עשייה וכישורים ייחודיים בתפקיד: .ג
 מתן שירות לגורמים בתוך ומחוץ לאשכול -
 .יכולת וניסיון בעבודה מאתגרת תחת לחץ וריבוי משימות -
 .לפרטים ערנותו דייקנות בביצוע, קפדנות, אמינות -
 .ראיה מערכתית, סדר וארגון -
 .וייצוגיות תקשורת בינאישית גבוהה, תודעת שירות -
 .זיהוי צרכים ומתן מענה, יכולת אבחון -
 .כושר התבטאות בכתב ובע"פ -
 .עפ"י דרישות הממונהביצוע כל מטלה נוספת  -
 יתרון-דרישות תפקיד מיוחדות   .ד
 ויות מקומיות.שניסיון בעבודה בר -
 אזורית  GISהקמת מערכת ניסיון ב -
 . geoprocessingניסיון שימוש בכלי  -

עד  office@eastnegev.org העביר לדוא"ל ורות חיים, המלצות, תעודות השכלה וצילום רישיון נהיגה בתוקף יש לק
 .13:00בשעה  31/01/2019 ליום 

  . 08-6311146ויטל עטר כלפון, הרכזת האדמיניסטרטיבית, בטלפון רלגברת לפרטים נוספים ניתן לפנות 
 וניסיון נדרש, תענינה ***, קורות חיים , המלצות *** רק פניות המתאימות לתנאי הסף ומגובות בתעודות השכלה 

 
 

 בברכה
 אליעזר יעקב
 מנכ"ל האשכול
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