
 
 

 
 
 
 

 דודאים  -לחברה הכלכלית בני שמעון  
 אגף מעבדות   מנהלדרוש/ה 

 
 תיאור התפקיד:  

גילת. המעבדה מספקת בדיקות כימיות שוטפות לתוצרת  –ניהול מעבדת שרות השדה 

ולתשומות החקלאיות. בדיקות איכות סביבה, בדיקות מים קולחין ושפכים.  המעבדה 

   17025מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בתקן הבינלאומי והישראלי )ת"י   

ISO17025  ומוכרת ע"י משרד הבריאות ). 

 

 הגדרת התפקיד: 
 

 ניהול שוטף:  •

o   .אחריות על ניהול הבטיחות ושמירה על הסביבה במעבדה ופעולותיה 

o   ניהול ישיר של צוות המעבדה. הכולל: של כימאיות, לברונטים, דוגמים, צוות

 עזר מזכירות ושיווק. 

o   ניהול מערך שירות הלקוחות. שימור הקשר ומענה מקצועי ללקוחות

יכים מקצועיים, חקלאיים, יועצים והמהנדסים  המעבדה: חוקרים, מדר

 הסביבתיים. 

o  .ניהול התפעול המקצועי של המכשור במעבדה 

o  .ביצוע בקרה ואישור הבדיקות, אישור דו"חות התוצאות הנשלחות ללקוחות 

o  הכנת תוכנית עבודה מקושרת תקציב, קביעה עקרונות רכש ומעקב אחר

 ביצוע.  

o  מעבדות שרות השדה הארצי.   השתתפות בצוות ההיגוי של ארגון 

 

 מחקר ופיתוח:   •

o  .פיתוח והטמעה של שיטות עבודה חדשות במעבדה 

o   ניהול מעכב אחר מחקרים, תקני איכות סביבה, שינויים רגולטורים, מכשור

 רלוונטי ועוד.  

o  .הכרות עם גורמי מימון, למחקר ורכישת ציוד חדשני 

o  אחריות על מכרזי הרכש.  לווי הרכישה, קליטת המכשור והטמעת מכשור או

 שיטת עבודה בצוות המקצועי.  

 שיווק ומכירות:  •

o  .מענה להצעות מחיר עבור לקוחות ותיקים וחדשים 

o .השתתפות בכנסים ובתערוכות מקצועיות כמציגים או כמשתתפים 

o יות שהמעבדה  מענה למכרזים של בדיקות קולחין , שפכים ובדיקות חקלא

 נגשת אליהם כספק. 

 איכות:  •

o   .אחריות על ביצוע כלל הסמכות האיכות על פי התקן הבינלאומי באופן שוטף 

o  .ניהול, הנחיה והכנת המעבדה לקראת מבדקי איכות ומבדקים מקצועיים 



 
 

 

 

 

o   .ביצוע מעקב וניהול האיכות והמקצועיות בתפעול השוטף 

 
 תנאי סף: 

 

שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה  בעל תואר אקדמי  •
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה,  

 .אדריכלות או תכנון ערים
 או  

- התשע"ג  ,לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים  33הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף   •

 .םבאותם תחומי /27

 חובה  -ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בניהול מעבדה וצוות עובדים  •

   יתרון. – מקצועות הליבה של המעבדהתואר שני באחד מ •

 יתרון.   –תואר שלישי  •

 יתרון.   –הסמכות של קורסי בטיחות  •
 

 
 כישורים אישים: 

 
.  ארגון וניהול עצמאי. : סמכותיות, יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה בצוותתכונות אישיות

 כושר למידה, יכולות טכניות. 
 .  עבודה תחת תנאי לחץ, ריבוי ותעדוף משימות: תכונות ניהול וארגון

, עבודה בסביבה דינמית, שליטה מלאה  אוריינטציה סביבתית:  דרישות ייחודית לתפקיד
 ביישומי מחשב

 
 
 

  ,השכלה כמפורט לעיל  לפניה עותק של תעודותרף נא לצ 08.202014.- העד   קורות חיים יש להעביר 
)פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא  ממקומות עבודה קודמים.  אישורים לניסיון מקצועי והמלצות

   תטופל( 

)עבור    9915852-08או באמצעות הפקס   misra@bns.org.il: ניתן להעביר: במייל לכתובת 
 (ילי בנשימולג

 

  המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד
 .שווה במידה מוגבלות בעלי לאנשים  גם  מופנה המכרז 

 
 המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה.  
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