12/06/19
מכרז כ"א 6/2019
הודעה על משרה פנויה
המועצה מקומית מזרעה מכריזה בזאת על משרה פנויה :
תיאור המשרה :מנהל רשת.
היקף העסקה.100%:
תנאי העסקה :דירוג דרגה -מינהלי מתח דרגות5-7 -
תיאור התפקיד
 .1ניהול ותפעול רשת המשתמשים (שרתים ,עמדות קצה ,ציוד תקשורת וציוד היקפי) של הרשות.
 .2ניהול יישומי תוכנה.
 .3אחריות להתקנה ,שדרוג ועדכון של חומרה ותוכנה במערכות הרשות.
 .4טיפול ואחריות להפעלה תקינה ובצוע בדיקות סדירות של מערך הגיבויים והשחזורים ברשות.
 .5טיפול בשרתים אשר בשימוש הרשות הכולל :הקמה ,תחזוקה ,תיקון ,החלפה ,שדרוג וכיו"ב.
 .6התקנה של ציוד מחשבים חדש ו/או העתקת מחשבים קיימים בתוך משרדי הרשות ו/או באתרי
הרשות לרבות כל המרכיבים הנדרשים להתקנת והפעלת הציוד.
 .7תחזוקה וטיפול של ציוד המחשבים והתקשורת ברשות המקומית בתדירות המומלצת על ידי היצרן.
 .8טיפול בתקלות ברשת המשתמשים ,בתוכנה ובחומרה כולל איתור התקלות ,אפיון הסיבה לתקלה,
קביעת אופן הטיפול וטיפול עד לפתרון הבעיה.
 .9ניהול הקשר עם ספקי החומרה והתוכנה ופיקוח על קבלת שירותים מתאימים.
 .10יישום נהלי אבטחה מידע וניהול הרשת.
ניהול יישומי תוכנה
א.
ב.
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עדכון ושדרוג תוכנות (אפליקציות ,תוכנות מדף ,תשתיות אתר האינטרנט וכדומה) תוך הקפדה על
אינטגרציה בין כל תשתיות המחשוב של הרשות.
התקנה תקופתית ותחזוקה של תוכנות הגנה ואבטחת מידע.
ניהול הרשאות של משתמשים הכוללת הוספה ,גריעה ועדכון ההרשאות במערכות המחשוב.
ניהול של תיבות הדואר האלקטרוני של המשתמשים ברשות המקומית (הפצת נהלים ,מתן גישה
מהבית ,הגבלה או הגדלה של קיבולת התיבות וכיו"ב).
ניהול גיבויים וכתיבת תהליכי גיבוי של המידע הממוחשב של הרשות המקומית.

ו .תאום ויישום מערך ( DRPהתאוששות מאסון) ברשות.
ז .עבודה מול גורם

עבודה ו/או מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

ח .שירותיות.
ט .עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

י .התמודדות עם ריבוי יישומים ומערכות מידע.
כפיפות  :ראש המועצה.
דרישות המשרה:
ידע והשכלה  :השכלה  :בעל תעודת טכנאי או הנדסאי.
קורסים והכשרות מקצועיות.
שפות  :עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
רישום מקצועי:
ניסיון מקצועי:
עדיפות תינתן למי שיש להם ניסיון קודם בתחום.

יש להגיש בצירוף קו"ח ותעודות רלוונטיות עד לתאריך 1/8/2019 :שעה 14:00 :באופן ידני בלשכת ראש
המועצה בימי ושעות העבודה הרגילים.
המודעה כתובה בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.

פואד עווד  -ראש המועצה

