
 

 כ"ט טבת תש"פ
 2020ינואר  26

 
 בירושלים העברית האוניברסיטה

 בית הספר לרוקחות
 דרוש/ה

 מזכיר/ה בכיר/ה
 

  :תיאור התפקיד

 שוטף של מזכירות הנהלת ביה"ס ובכלל זה:אחריות לתפעול 

 הל ביה"ס ולמנהל האדמיניסטרטיבי.מתן שרותי מזכירות וניהול יומן למנ 

 אספות מועצת המורים וועדות בית הספר. ,ארגון, תיעוד, סיכום ומעקב אחר ביצוע החלטות של ההנהלה 

 .תיאום והכנת חומר לישיבות מנהלי בית הספר וועדות ביה"ס 

 ות במערכת הכספית ומעקב אחר תשלומים לספקים.הפקת הזמנ 

 .אחריות על מלאי הציוד המשרדי ואספקה 

 .ניהול קופה קטנה 

 טקסים, כנסים, סמינרים ואירועים של ביה"ס. סיוע בארגון 

 מענה לפניות סגל בית הספר וסטודנטים. 

 .תיאום וליווי ביקורים של אורחים ותורמים ושמירת קשר עם בעלי תפקידים 

 .מטלות נוספות לפי הוראות הממונים 
 

 דרישות התפקיד:

 תואר אקדמי. 

 קודם.   יניסיון אדמיניסטרטיב 

  ביישומי מלאה שליטהOffice .ואינטרנט 

  מאוד.והשפה האנגלית ברמה טובה ידיעת עברית על בוריה  

 .יכולת ארגון, יסודיות ודיסקרטיות, יחסי אנוש טובים ותודעת שירות גבוהה 

  נוספות בהתאם לצורךנכונות לעבודה בשעות . 
 

 משרה מלאה :היקף
 

 הערות:

  ,מח"ר.בדרוג  36-38 מתח דרגותהעסקה במינוי 

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

 למכרז זה יוכלו לגשת גם עובדים בעלי תעודת הנדסאי או  2012 -על פי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג
 טכנאי מוסמך במקום תואר אקדמי. 

 .המועמדים יתבקשו לעמוד בבחינת אנגלית ברמה הנדרשת לתפקיד 

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

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

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

رب تعمل الجامعة العبريّة على تعزيز التنّوع في طواقم العمل، من أجل الوصول إلى التمثيل المناسب للعاملين والعامالت من المواطنين الع

 واليهود الحريديم والمواطنين القادمين من أثيوبيا.
  09/02/2020ראשון, י"ד בשבט תש"פ,  אנוש עד ליוםעל הבקשות להגיע לאגף משאבי. 
 
 
 

 קורות חיים יש להגיש דרך לוח הדרושים בקישור
http://jobs.hunterhrms.com/huji.ac.il/ 
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