
פומבי91284:מכרז מספר

80047481:מס' המשרה
מדריך/ה חקלאי/ת (ירקות)  1 - משרות.:תואר המשרה

מחוז הנגב:היחידה
גילת:המקום
שירות ההדרכה והמקצוע:המשרד
דרגה 36 - 39 דירוג 12 מהנדסים.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
9,500 - 8,500:טווח שכר

תאור התפקיד :      

מתן הדרכה מקצועית בענפי הצומח.
ביצוע הדרכה פרטנית מול החקלאים ,ייעוץ לחקלאים בפיתרון בעיות שבתחום

ההתמחות.
ייזום ותכנון פעולות הדרכה קבוצתיות מחוזיות וארציות למדריכים

ולציבור החקלאים,הכוללים הרצאות, ימי עיון, ימי הדגמה, סיורים וקורסים
מקצועיים.

הכנת תוכנית עבודה חודשית לאור דרישות החקלאים והיעדים הענפיים.
ייזום, עריכה והשתלבות במחקרים בניסויי שדה בתחום ההתמחות, ותצפיות שדה,

קיום מעקב עליהם וסיכום בסוף הניסוי והאחריות לפרסומם.
השתתפות בועדות מקצועיות של הענף, קיום מגע עם מוסדות מחקר ואנשי מקצוע

להעמקת הידע והחידושים בענף.
השתתפות בהכנת תוכניות הדרכה ופיתוח שנתיות.

השתלבות במו"פים האזוריים בניסויי שדה ותצפיות שדה.
קבלת הנחיות כלליות של המחלקה המקצועית.

ביצוע  פעולות דומות לפי דרישה.
דרישות המשרה:

דרישות סף:
===========

השכלה:
========

לדירוג מהנדסים: השכלה אקדמאית (תואר ראשון)במדעי החקלאות או במדעי הצמח
או מדעי החיים או ביולוגיה או ביוטכנולוגיה.

תואר שני -מהווה יתרון.
נסיון:

========
לא נדרש ניסיון

כישורים ונתונים נוספים:



=====================
בעל תודעת שירות גבוהה.
כושר הבעה בכתב ובע"פ.

כושר הדרכה ואירגון.
כושר לקיים מגע נאות עם קהל.

יוזמה וכושר לשפוט במסגרת התפקידים הנכללים במשרה.
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
"חשוב לציין כי טווח השכר הינו אומדן בלבד שאינו מחייב את המעסיק

בשום אופן כלפי מועמד זה או אחר למכרז. משכורתו של המועמד הספציפי
תיקבע אך ורק לאחר קליטתו כעובד המשרד וייתכן כי תהיה שונה באופן

מהותי מהמוזכר במכרז."
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.
במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.

המכרז פורסם ביום : כא' באלול, תשפ"א (29/08/2021)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כח' באלול, תשפ"א (05/09/2021)



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. 
  
 


