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      משרה תקנית 100%  :ומעמד היקף

 בדירוג המח"ר )בהתאם להשכלה ובכפוף להסכם הספרנים( 41 – 36  : מתח דרגות  

 המשרה מיועדת לכל עובדי אוניברסיטת תל אביב ולמועמדים חיצוניים, גברים ונשים כאחד.
האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים                             במסגרת מדיניות 

 .לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות
                        وعات في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنّوع التوظيفّي، تُعطى أولويّة للمرّشحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجم

 التالية: المجتمع العربّي، الحريديم، أبناء الطائفة األثيوبيّة والمرّشحين أصحاب اإلعاقات.
 .  אתר.  למידע נוסף בקרו ב)כולל בחינה באנגלית(  בדרישות המכרז יתבקשו לגשת למבדקי התאמה מועמדים שיעמדו

  אחראית גיוס והשמה, מרכזת הטיפול במשרה זו.-מיכל טורם
  13.5.2020 – ותמועד אחרון להגשת מועמד

 כאן להגשת מועמדות לחץ
 תשומת לב: 

ההתנהלות בכל שלבי המיון בהתאם להנחיות משרד הבריאות, לרבות ראיון מועמדים באמצעות שיחות וידיאו )זום, ווטסאפ 
 .וכדו'( ולא באופן פרונטלי

 
 

                                                    
 
 
 

                            תש"ף באייר י'                                  מדור גיוס והשמה  -היחידה לפיתוח משאבי אנוש                                                           

   

 תיאור התפקיד:
 ת ומערכאמצעות במשאבים אלקטרוניים בודה שוטפת בניהול עAlma  /Primo. 

 עבודה שוטפת מול מו"לים וספקים, בארץ ובחו"ל. 

  יעץ בספרייה. מתן שירותי 

  באוניברסיטהו בספרייהקשר עם מגוון גורמים 

 הרכש האוניברסיטאיתמערכת בודה עם ע-ERP. 

 .השתתפות בפרויקטים שונים בספרייה 

  ככל שיידרש.ביצוע מטלות ספרניות נוספות  

     :דרישות התפקיד

 אקדמי  תואר.  

  .)הכשרה פורמלית בספרנות )תואר אקדמי או תעודה בספרנות/מידענות ממוסד לימודים מוכר לספרנות 

 ספרנותה בתחום הבעבוד  ניסיון.  

 ובעבודה עם מערכות אקסליבריס.ובתחום המשאבים האלקטרוניים  בתחום הרכשניסיון  רצוי 

 יתרון - מאגרי מידע בתחום המשפטיעם היכרות מידע.  במאגרי שימושוב ממוחשבות עם מערכות בעבודה וניסיון ידע. 

  תובעבודה עם מערכידע והיכרות Alma ו-Primo – יתרון. 

 ( הכרות עם מערכת הרכש האוניברסיטאיתERP )– יתרון. 

 שליטה ביישומי OFFICEב , לרבות שליטה-EXCEL ואוריינות מחשב ברמה גבוהה. 

 של מערכות חדשות, פתיחות לחידושים והתעדכנות מקצועית. יכולת לימוד 

 יתרון. -  ידיעת שפה נוספת. שליטה מלאה בשפות עברית ואנגלית 

  .כושר ארגון, תיאום, יוזמה ואחריות  

  השתלבות בצוות.ויכולת עבודה עצמאית  

 עומסהתמודדות עם ריבוי משימות ו יכולת. 

 תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים. 

 ובביצוע תורנויות בימי ו'. משמרותהתפקיד כרוך בעבודה ב :  הערה 
 שעות נוספות בהתאם לצורך.            

 : הגשת מועמדות

 (JB-278/חיצוני פרסום/2020)

 ספרן/ית
 מדור שירותים טכניים

 ספריית משפטים
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