
 

 

 

 

 )משרות – 4 ) מנהל/ת מוקד חירום סייסמי במכון הגיאולוגי -: סייסמולוג  98214מכרז פומבי 

 75% חלקיות משרה :

 39-41 מתח דרגות:

 

 : תיאור התפקיד

 . תאחריות למעקב שוטף אחרי רישומי הרשת הסייסמית של אירועים המתרחשים בארץ ובעולם במהלך המשמר

 ,אחריות על דיווח וטיפול בתקלות, הן במרכז החישובים והן בתחנות הסיסמיות באופן מידי מרגע גילוי התקלה

 . במערך תרועה ומרכזי החישובים

 . אחריות על בדיקת תקינותן של תחנות המדידה בארץ וניהול דיווחי תקלות בזמן אמת

 . ת האירוע ועדכון מידי של כלל הגורמים המקצועייםאחריות על בדיקה ואימות האיכון הידני והאוטומטי בע

 . סיוע לחוקרים/ות ולסיסמולוגים בעבודתם, לרבות איסוף , עיבוד ופענוח נתונים סייסמיים

 . יישום נהלי העבודה בשגרה ובחירום ועמידת המוקד בלו"ז הנדרש ובתפוקות הנדרשות

 . פי ממשל ותקשורת בתיאום עם הממונהאחריות על מתן מענה רשמי מטעם המכון הגיאולוגי, לגו

 אחריות על כתיבת דו"ח סיכום אירועים סיסמיים בסוף משמרת, כתיבת דו"ח סיכום תקלות ותפעולם בסוף משמרת

 . והעברת חפיפה מסודרת בין המשמרות

 . ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך הארגוני ולפי דרישות הממונה

 

 : דרישות המשרה

  :השכלה

 : תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים

 . גיאולוגיה, גיאופיסיקה, מדעי האדמה, מדעי כדור הארץ, מדעי הטבע

  :ניסיון

 . נדרש ניסיון בעבודה בתחומי הגיאולוגיה / גיאופיסיקה / עיבוד אותות / עבודת חמ"ל / עבודה בחדר בקרה

 . שנות ניסיון 2ר שני נדרש שנות ניסיון, לבעלי תוא 3לבעלי תואר ראשון נדרש 

  :כישורים נוספים רצויים

 רצוי תואר מתקדם בתחומים המפורטים בדרישות ההשכלה
 רצוי ניסיון צבאי קודם בפיקוד
 רצוי ניסיון קודם בניהול חמ"ל

  Unix או  Linux  :רצוי ניסיון תפעולי עם מערכות הפעלה
 יכולת לעבודה עצמאית ולעבודה בצוות

 נאי לחץיכולת עמידה בת
 כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית

 ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית
 

 **הערות**

 . הכוללות גם ימי שישי, שבת וחג 24/7העבודה תתבצע במשמרות 

 26.05.22היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 

 הבאה: מערכת הגיוס האלקטרונית באתר נציבות שירות המדינה בכתובתבקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות 

https://ejobs.gov.il/gius/search# 

 02-5314371לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש במכון הגיאולוגי: 

https://ejobs.gov.il/gius/search

