מכרז מספר
32906
פומבי
מס' המשרה
82288028
תואר המשרה
מנהל מערכות מידע ומיחשוב ג'  - 1משרות.
היחידה
מערכות ענ"א  -מינהל
המקום
פוריה-נוה עובד
המשרד
מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה
הדרגה
 20דירוג  11מח"ר  -דרגה 22
או
 20דירוג  10מהנדסים  -דרגה 22
או
 20דירוג  16הנדסאים/טכנאים  -דרגה 22
חלקיות
 122אחוז
טווח שכר

ייקבע בהמשך
תאור התפקיד :
אחריות לניהול מקצועי ומנהלי של תחום המחשוב בבית חולים ,
בהתאם להוראות
החוק והנהלים הקיימים במערכת הממשלתית ועפ"י תוכנית העבודה
השנתית המאושרת
ומסגרת התקציב ובהנחיית אגף המחשוב במטה משרד הבריאות.
אחריות לגיבוש תוכנית העבודה של יחידת המחשוב בבית החולים,
ושילובה בתכנית
העבודה הרוחבית של משרד הבריאות בתחום המחשוב.
אחריות לתכנון ובקרה תקציבית אחר ההוצאות בתחום המחשוב
בבית החולים ,במסגרת
התקציב המאושר.
אחריות להקמה ולתפעול של חוות השרתים של בית החולים ,לרבות
תכנון ופריסת
התקשורת ,השרתים ובסיסי הנתונים ותחזוקתם השוטפת ,בהתאם
להנחיות אגף
המחשוב במטה המשרד.
אחריות לפריסה והטמעה של מערכות המידע של משרד הבריאות
בבית החולים,
ובכלל זה תכנון ויישום הטמעה והדרכה למשתמשים ,התאמת
מערכות עפ"י צורכי
בית החולים בעזרת גורמי היישום ,מעקב אחר צרכים נוספים ויישומם
בתיאום עם

מנהלי הפרויקט הרוחביים.
אחריות ליישום ופיקוח אחר נוהלי אבטחת מידע בבית החולים,
בתיאום ובהנחיית
אגף המחשוב במטה.
ריכוז נושאי רכש ציוד המחשוב לאתר והטיפול במשתמשים "מקצה
לקצה" ,משלב
הבקשה ובחינתה המקצועית ,דרך אישור בוועדות המתאימות ועד
בקרה אחר הזמנות,
אספקת הציוד ,התקנתו ואספקתו למשתמשים.
ניהול קשרי עבודה שוטפים עם ספקי שירותים בתחום המחשוב
לאתר ,ביצוע מעקב
ובקרה אחר ביצוע העבודות הנדרשות על ידם ובכלל זה תחזוקת ציוד
ושרתים,
אל-פסק וציוד תקשורת.
ניהול צוות יחידת המחשוב בבית החולים ,ובכלל זה תכנון עבודתם
ביצוע פיקוח
ובקרה ומתן הנחייה מקצועית ככל הנדרש.
התעדכנות שוטפת במגמות חדשות במחשוב ,תוכנה וחומרה ויישומן
בעבודת האתר,
בתיאום עם הממונה ואגף המחשוב במטה המשרד.
מונחה מקצועית ע"י אגף המחשוב במשרד הבריאות.
ביצוע תפקידים נוספים בתחום המקצועי ,בהתאם להנחיות הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף
השכלה:

תואר אקדמי במערכות מידע או במדעי המחשב או בהנדסת מחשבים
או במתמטיקה ומדעי המחשב או בהנדסת תעשייה וניהול במסלול
של מערכות מידע או בהנדסת תוכנה או הנדסת אלקטרוניקה או
הנדסת חשמל
במגמת מחשבים או במגמת רשתות מחשבים או תואר בניהול
טכנולוגיה במגמת
מערכות מידע.
או תואר אקדמי אחר ובנוסף תואר שני במינהל עסקים עם התמחות
במערכות מידע או
תואר שני בניהול טכנולוגיית המידע.
או תואר אקדמי אחר וחובת קורסים (כמפורט בדרישות הקורסים).
או הנדסאים/טכנאים רצוי בוגרי מגמת מחשבים העומדים בחובת
הקורסים
(כמפורט בדרישות הקורסים).
קורסים (למעט אם נלמדו במסגרת הלימודים)*:
קורסים בהיקף של  622שעות לפחות בתחומי המחשוב הרלוונטיים
לתחומי
האחריות בתפקיד כגון :רשתות ,תשתיות ,אבטחת מידע ,יישום
והטמעת
 )CIO(.מערכות מידע ,מנהלי מערכות מידע
ניסיון:
ניסיון בתחומי מערכות מידע לפי הפירוט שלהלן:
לבעלי תואר שני  6 -שנות ניסיון;
לבעלי תואר ראשון  2 -שנות ניסיון;

להנדסאים  3 -שנות ניסיון;
לטכנאים  0 -שנות ניסיון.
רצוי ניסיון בניהול מו"מ ורכש בדגש על תחום מערכות מידע.
ניתן למנות שנות ניסיון שנרכשו טרם קבלת התואר האקדמי
ובלבד שהניסיון הוא בתחומי המטלות המופיעות בתיאור התפקיד או
בתחומים שבהם יש זיקה למטלות אלה.
דרישות רצויות נוספות
שפות:
כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.
כישורים אישיים:
יכולת ניהול ,תכנון וארגון.
יכולת עמידה בתנאי לחץ.
יכולת ניהול מו"מ ברמה גבוהה.
תודעת שירות גבוהה.
יכולת ניהול צוות עובדים.
אחריות ומחויבות לתפקיד.
תקשורת בינאישית ברמה גבוהה.
הערה :
במכסת הקורסים ייכללו גם קורסים בנושאים המפורטים ,אשר נלמדו
במסגרת הלימודים.

הערות:
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים
והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה
וכן להפך
( המכרז פורסם ביום  :ח' בשבט ,תשע"ט ( 12/21/0219
( היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :טו' בשבט ,תשע"ט (
01/21/0219
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  5ימים 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.

ניתן להגיש מועמדות למשרה דרך אתר נציבות שרות המדינה -
https://ejobs.gov.il/gius/register?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1
aWQ9MDA1MDU2QkY3NzYwMUVEOTg1RkVEOEVEMzVDNUUx
MDY%3d&sap-theme=merkava_corbu&sap-client=280&sap#language=HE

