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 ' שבט תשפ"אז

 
 לאגף מחשוב ומע' מידע PCשירות  ת/ממלא מקום טכנאי לתפקידמודעת דרושים 

 : תיאור התפקיד

 איתור ופתרון תקלות תקשורת, טלפוניה ו-PC. 
 .תמיכה בפרויקטים בעולם הטלפוניה והתקשורת 

 .תחזוקה שוטפת של מערכות ותהליכים 
 ונה.כל מטלה שתידרש ע"י הממ 

 
 : תנאי סף
 השכלה:

 12 .שנות לימוד 

  תקשורת רשתות או/ו מחשבים לתחזוקת הסמכה תעודת בעל מחשבים/ מחשבים/ הנדסאי טכנאיתעודת 
 .מוכר ממוסד

 ניסיון מקצועי:
  :טלפוניה/  /תקשורתניסיון מקצועי של שנתיים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאיםPC – .חובה 

 
 :בתחומיםיתרון לבעלי ניסיון 

  הקמת רשתות טלפוניה מבוססות םפרויקטיניסיון בליווי IP  בחיבור מרכזיה 
  ניסיון בתכנון תשתיות פאסיביות ואקטיביות )כבילה, תקעים, ארונות תקשורת, רכזות, נתבים, מתגים, נקודות

 גישה וכו'(, תכנון וניהול הקמת חדרי תקשורת באתרים חדשים/ שדרוג באתרים קיימים
 ברשתות תקשורת אלחוטיות כגון ראוטרים סלולאריים ו  ניסיוןDATA LINK. 
 ידע בהגדרת רשתות הכוללת ניתובים, VLAN, כתובות, IP רשתות, VRF ת.טיפול בקווי תמסור 

  ניסיון או מיומנויות טכניות רלוונטיות לניהול ותחזוקת מערכות בתחום ביטחון, אזעקות, גילוי אש, בקרות
 .וכיו"בים אופטיים, שעוני נוכחות כניסה, מצלמות, סיב

 ניסיון בטיפול בתקלות מדפסות סורקים וציוד קצה. 
 הכרת תחום הסלולאר. 

 
 דרישות נוספות:

 תודעת שירות גבוהה, יכולת הדרכה, תמיכה ומתן שרות למשתמשים 

 ,מוסר עבודה גבוה, אחריות 
 נכונות לעבודת שטח כולל נסיעות לאתרים שונים בארגון 

 וחג במידת הצורך שישי ימי נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, לרבות 
 ,יכולת עבודה בצוות 
 עבודה מול ספקים 

 
 ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

 
 .%100: היקף המשרה

 מ"מ עד איוש התקן במכרז כדין – אחראי/ת נושא: תקן
 טכנאים-נדסאיםה 39-37, מח"ר 39-37מינהלי,  9-7 :אופן העסקה

 לסגן/ית מנהלת מחלקת תמיכה ושירות: כפיפות
  מחשוב ומערכות מידע: אגף
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 מסמכים שיש לצרף לבקשה: 

 קורות חיים 
 על השכלה  יםהמעידאישורים /תעודות

 אישור המעיד על ניסיון מקצועי נדרש
 המלצות

 צילום מתעודת זהות
 טופס פרטי מועמד )מאתר העירייה(

 
 : אי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למיילמועמד העומד בתנ
hasharon.muni.il-enosh@hod  

 
מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם 

 מקצועי מטעם העירייה. 
סמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המ

 תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
 

  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
 
 
 

 על החתום,
 

 אגף משאבי אנוש
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