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     19/2018 מכרז מספר
 

   תחום תוכנה ומערכות מידע ת/אחראיתיאור המשרה: 
 

 
 נמסרה בזאת הודעה על משרה פנויה כדלהלן:

 
 תיאור התפקיד:

 
  ום התוכנה בחברהחתוניהול ריכוז. 

 התאמתן לחברהת בחינהגדרת ובחינת מערכות תוכנה חדשות ו. 

 איסוף דרישות מלקוחות ותרגומן לאפיונים. 

 כולל ירידה לפרטים, מסמכי אפיון על ומפורט הכנת. 

  ליווי והדרכת משתמשים במחלקות שונות בארגון, עבודה מול ממשקים פנימיים

 .וחיצוניים

 בניה, תפעול וליווי תהליכי הדרכה והטמעה לתוכנות השונות בחברה. 

 יצירת תהליכים חדשים הכוללים ממשקים למערכות שונות. 

 כות.כתיבת נהלים לשימוש במער 

 ניהול מערך ההרשאות למערכות השונות. 

 ריכוז, חידוש וניהול הסכמי שרות מול החברות השונות. 

 שומהיגיבוש תכנית עבודה שנתית ופיקוח על י. 
 

 דרישות התפקיד:
 

 השכלה:

 הנדסת /תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול עם התמחות במערכות מידע /הנדסת תוכנה
  /מדעי המחשב. מערכות מידע

 
 ניסיון תעסוקתי:

  של שנתיים לפחות בכתיבת מסמכי אפיון למערכותניסיון קודם. 

 ניסיון קודם של שנה לפחות הטמעת מערכת והדרכת משתמשים. 

  ניסיון קודם של שנה לפחות בעבודה עם מערכתERP\CRM כמנהל מערכת. 

 ב   ניסיון קודם בעבודה עם בסיסי נתונים וכתיבת שאילתותSQL. 

 יתרון – ספורטתרבות הפנאי/ חינוך/ חוםתמערכות מידע בב ניסיון מוכח.  

 
 :דרישות נוספות

 יכולת הבנה וניתוח של מצב קיים. 

  שליטה מלאה בכליMicrosoft office. 

  שלמאוד רמה גבוהה Excel – חובה. 

 .תודעת שירות גבוהה 

 .תקשורת בינאישית מעולה 

 ובצוות יכולת עבודה עצמאית. 

 .עבודה בשעות לא שגרתיות 
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 יכולת ביטוי טובה בעברית ובאנגלית, בכתב ובע"פ. 

 

   מערכות מידע מנהל  : כפיפות
 משרה. 100%: היקף

 
 :הערות

הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה  .1
 משרה. 

הה, או אישור שקילות * על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבו .2
ם הוא בעל תואר א - תואר מהגף להעברת תארים ודיפלומות בחו"ל, במשרד החינוך

ממוסד לימודים להשכלה גבוהה בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפוף 
 להוראת הדין וכללי הגף להערכת תארים, לרבות נציבות שירות המדינה.

, המלצות ותעודות המעידות על הכישורים וההשכלה קורות חיים, בצירוף תמונת פספורט .3
הרשומים לעיל, ניתן להגיש במעטפה סגורה, בציון שם המשרה ומספרה על גביה, 

, עד ליום 2קומה  82רחוב ההסתדרות במשרדי חברת "כיוונים", משרדי משאבי אנוש, 
 . בדיוק 12:00בשעה  26/04/2018י"א ניסן תשע"ח, חמישי , 

 
 

 רה לתרבות הפנאי בע"מחבהכיוונים 
 
 


