
פנימי-קיבוצי73376:מכרז מספר

81088140,81088141.:מס' המשרה
מרכז/ת בכיר/ה פיתוח יישומים  2 - משרות.:תואר המשרה

מערכות מידע:היחידה
חדרה:המקום
בית חולים הלל יפה חדרה:המשרד
אודרגה 39 - 41 דירוג 11 מח"ר:הדרגה

אודרגה 39 - 41 דירוג 12 מהנדסים
דרגה 39 - 41 דירוג 13 הנדסאים/טכנאים

100 אחוז:חלקיות

תאור התפקיד :      

אפיון, תכנון וסיוע בתכנון מערכות תוכנה.
יישום תוכניות מחשב.
ביצוע בדיקות תוכנה.

הטמעת מערכות ממוחשבות בארגון.
אחזקת מערכות קיימות ועדכונן בהתאם לצורך.

ניתוח תיקי איפיון והכנתם לעבודת מתכנתים, מנהלי בסיסי נתונים, מפתחי
יישומים, מעצבים, אנשי אבטחת מידע ועוד.
סיוע ותמיכה בניהול מאגרי הנתונים בארגון.

תמיכה במשתמשים ע"י מתן עזרה בשימוש בנתונים שבמאגרי המידע.
הדרכת משתמשים ומפתחים בטכנולוגית תקשוב מתקדמת וקביעת מסגרות הלימוד

הנדרשות.
מתעדכן/ת ביכולות טכנולוגיות מתפתחות לבדיקת התכנות לצרכי העבודה.

ממליץ/ה על פתרונות פיתוח נדרשים ומשתמשים ביישומים שפותחו.
ניהול צוות מתכנתים בהתאם לצורך.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, בהתאם להנחיות הממונה.
דרישות המשרה:

דרישות סף:
**********
רישיונות:

------
לטכנאים/הנדסאים - רישום בפנקס הטכנאים וההנדסאים.

השכלה:
------

השכלה אקדמית (תואר ראשון).
או הנדסאי/טכנאי מוסמך ועמידה בחובת קורסים (כמפורט בדרישות הקורסים).

קורסים (אלא אם נלמדו במסגרת הלימודים)*:



---------------------------------------
סיום קורס מקצועי בתכנות, בהיקף של 200 שעות לפחות, המקנה ידע של 2 שפות

מחשב רלוונטיות**.
ניסיון***:

-------
לטכנאים - 5 שנים בתכנות.

להנדסאים - 4 שנים בתכנות.
לבעלי תואר ראשון - 3 שנים בתכנות.

לבעלי תואר שני - שנתיים בתכנות.
דרישות רצויות נוספות:

*********************
ידע:
----

ידע במערכות ההפעלה ומחולל היישומים שבשימוש**.
היכרות עם תהליכי העבודה השונים של המשתמשים.

שפות:
-----

ידיעת השפה העברית כדי ביטוי בכתב ובע"פ.
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

כישורים אישיים:
---------------

יכולת ניתוח ועיבוד נתונים.
כושר הנחיה, הדרכה והפעלת צוות עובדים.

יכולת לקיים יחסי אנוש תקינים.
הערות:

* במידה והקורסים נלמדו במסגרת לימודים אקדמאיים/הכשרה יידרש המועמד להציג
עמידה בחובת הקורסים במסגרת לימודים.

 ** בפרסום המכרז יש להגדיר מה הן השפות/ המערכות הרלוונטיות.
*** ניתן למנות שנות ניסיון שנרכשו טרם קבלת התואר האקדמי/הסמכה, ובלבד

שהניסיון הוא בתחומי המטלות המופיעות בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת
זיקה למטלות אלה.

הערות:

דרישת סף נוספות - ידע והיכרו מוכחים (אסמכתא) עם לפחות אחת מהמערכות הבאות:
i.s.h.med sap

AutoLims מעבדות
וועדת הבוחנים תתכנס לא יאוחר מיום 5.8.2019.

המועד הסופי להתכנסות הוועדה יקבע בהתאם להתקדמות הטיפול במכרז.



הודעה על המועד הסופי תשלח למועמדים העונים לדרישות הסף במכרז.
יש לצרף קורות חיים, הערכות עובד מהשנתיים האחרונות

ואישור זכאות להשתתף במכרז פנימי.
מדובר במכרז קיבוצי - 2 משרות.

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום : כח' בסיון, תשע"ט (01/07/2019)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ה' בתמוז, תשע"ט (08/07/2019)
ועדת הבוחנים תתכנס לא יאוחר מיום : ד' באב, תשע"ט 05/08/2019

המועד הסופי להתכנסות הוועדה יקבע בהתאם להתקדמות הטיפול במכרז, הודעה על
המועד הסופי שנקבע תישלח למועמדים העומדים בתנאי הסף למכרז.

במכרזים פנימיים עד דרגה 20 (כולל) בדירוג המנהלי ומקבילותיה, אם הוגשה
מועמדות אחת, רשאית הנהלת המשרד למנות את המועמד/ת למשרה ללא

צורך בכינוס וועדת בוחנים, וזאת בכפוף לאמור בפסקה 11.426(א) לתקשי"ר.



בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר 
כשקול לתואר 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 המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


