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 בירושלים  העברית האוניברסיטה

 רשות הספריות 
 הספרייה לחקלאות, מזון וסביבה  

 דרוש/ה 
 ספרן/ית )*(

  : תיאור התפקיד 

 .הדרכה ויעץ, השאלה, קטלוג, רכש ועודהשתתפות בכל תפקידי הספרייה, לרבות  •

 ייצוג הספרייה מול גורמי פנים וחוץ והשתתפות בוועדות מקצועיות.  •

 השתתפות בתורנות בדלפקי השרות. •

 השתתפות בפרויקטים בספרייה. •

 עתירת מחשוב.  העבודה מול סגל אקדמי וסטודנטים בסביב •

 הוראות הממונים. ל בהתאםביצוע מטלות נוספות  •

 
 פקיד:דרישות הת

תואר מוסמך בספרנות/מידענות או לחלופין תואר אקדמי ובנוסף תעודה מבי"ס אוניברסיטאי לספרנות. בנוסף,  •
 .(**) תלקראת תואר מוסמך בספרנו לימודיהםתישקל מועמדותם של בעלי תואר אקדמי הנמצאים במהלך 

 יתרון.   -תואר אקדמי בתחום המדעיים הניסויים   •

 יתרון.  – ALMA תוכנתניסיון בעבודה עם  •

 ואינטרנט.   Officeשליטה מלאה ביישומי •

 ויכולת למידה של מערכות חדשות. , נכונותאוריינטציה טכנולוגית גבוהה •

 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.   כולל ברמה טובה מאוד, ואנגליתעל בוריה  השפה העברית תידיע •

 ודה בצוות.ויכולת עב מעוליםיחסי אנוש יוזמה, תודעת שירות גבוהה,  •

 נכונות לעבודה במשמרות בשעות אחה"צ והערב. •
 

 משרה מלאה  :היקף
 

 הערות:

 חודשים ומעלה.  11יוכלו להגיש מועמדותם באם הם מועסקים בתפקידם הנוכחי המועסקים באוניברסיטה עובדים  •

ספרנים מוסמכים )תואר מוסמך בספרנות או תואר אקדמי ובנוסף תעודה מבי"ס אוניברסיטאי לספרנות( יועסקו במתח   (*) •
 . 37-40דרגות 

בדירוג   36-38  מועמדים שטרם סיימו את לימודי הספרנות כמפורט לעיל, יוגדרו כעוזר/ת ספרן ויועסקו במתח דרגות (**) •
כמו כן, על  . 37-40הדרישות תשונה הגדרת תפקידם לספרן/ית במתח דרגות המח"ר. עם סיום הלימודים ועמידה בכל 

  .המועמד/ת להתחייב בכתב על סיום לימודיו/ה תוך פרק זמן של שנתיים

   .תינתן עדיפות למועמדים שהינם ספרנים מוסמכים •

 העבודה בקמפוס רחובות.  •

 יתבקשו לעמוד בבחינת אנגלית ברמה הנדרשת לתפקיד. המועמדים  •

 ר אקדמי שנלמד בחו"ל, יש לצרף אישור משרד החינוך המכיר בתואר האקדמי הנ"ל. לתוא •

במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעודד העסקת עובדים עם מוגבלויות, מובהר כי במקרים בהם ההערכות שניתנו למועמדים   •
 על ידי חברי הוועדה תהיינה זהות, תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלות. 

העברית פועלת להגברת המגוון בקרב צוות העובדים, לקידום ייצוג הולם לעובדים/ות מקרב אזרחי ישראל  האוניברסיטה  •
 הערבים, החרדים ויוצאי/ות אתיופיה. 

 العرب المواطنين من والعامالت للعاملين المناسب التمثيل إلى الوصول أجل من العمل،  طواقم في التنّوع تعزيز على العبريّة الجامعة تعمل •
 .أثيوبيا من القادمين والمواطنين الحريديم واليهود

 .27/10/2020שלישי, ט׳ בחשון תשפ״א,   על הבקשות להגיע לאגף משאבי אנוש עד ליום •

 
 קורות חיים יש להגיש דרך לוח הדרושים בקישור 
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