ת .פרסום משרה28/07/2022 :

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
מכרז מס' 32/2022
לתפקיד – מנהל/ת אגף מחשוב ומערכות מידע

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (להלן" :החברה") מודיעה בזאת על משרה פנויה.
למשרה רשאים להגיש מועמדות מועמדים העומדים בתנאי הסף המפורטים במכרז ורואים עצמם
מתאימים לתפקיד.
שם המשרה :מנהל/ת אגף מחשוב ומערכות מידע.
תיאור תפקיד :התפקיד כולל ,בין השאר ,טיפול בנושאים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

ניהול מערך המחשוב ומערכות המידע בחברה ,לרבות אחריות על תפעול ותחזוקה של
תשתית המחשוב ,הרשתות ,תקשורת ,מולטימידיה ומערכות המידע.
ניהול בטחון המידע במערך המחשוב ובמערכות המידע הממוחשבות של החברה ,ואחריות
ליישום ולהטמעה של דרישות אבטחת המידע והרגולציה בתחום.
ניהול ,גיבוש ,איפיון ויישום מדיניות מערכות המידע בחברה ,בהתאם לאסטרטגיה
ותהליכי העבודה בחברה.
אחריות לפיתוח וגיבוש כלי ניתוח למערכות המידע ( )BIשל החברה ואיפיונו ,הטמעתו
והרצתו בחברה.
אחריות לפיתוח ,תחזוקה ותפעול של אתר האינטרנט של החברה.
הובלת תהליכי חדשנות וייעול ביצועים בתחום מערכות המידע והמחשוב ,לרבות עדכונים,
פיתוחים ,שיפורים ,החלפה והטעמה של מערכות קיימות וחדשות.
תכנון תכניות עבודה וניהול התקציב באגף.
ניהול העובדים והצוות המקצועי באגף.
ניהול ספקים נותני שירותים חיצוניים בתחום המחשוב ומערכות המידע.
ניהול התקשרויות ,רכש ואחזקת מלאי בתחום מערכות המידע והמחשוב.
אספקת מענה ושירותים בתחום המחשוב ומערכות המידע לעובדי החברה.

דרישות סף לתפקיד:
רשאי להגיש מועמדות לתפקיד תושב ואזרח ישראל אשר נתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
.1

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או
הנדסאי רשום בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג.2012-
או
טכנאי רשום בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג.2012-

.2

בעל לפחות  5שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי (להנדסאי רשום ניסיון של  6שנים ולטכנאי
רשום ניסיון של  7שנים).

.3

בעל ניסיון של  3שנים לפחות בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

מודגש כי הניסיון בסעיפים  2ו 3 -יכול להצטבר במספר מקומות עבודה שונים וכן ,אינו חייב להיות חופף.

יתרון יינתן למועמדים הבאים:
א .בעלי ניסיון מוכח בתחום המחשוב ומערכות המידע בארגונים ציבוריים.
ב .בעלי ניסיון בהובלת תהליכים ארגוניים בתחום מערכות המידע והטמעת מערכות.
ג .בעלי ניסיון באיפיון מערכות ובעבודה עם מערכות  BIו.ERP-
ד .בעלי ניסיון בגיבוש תכניות עבודה שנתיות וניהול תקציב.
כישורים נדרשים לתפקיד:
א .שליטה ומקצועיות בתחומי העיסוק של התפקיד.
ב .ראיה רוחבית ותהליכית.
ג .כישורי ניתוח ואיפיון מערכות.
ד .יוזמה ועצמאות.
ה .יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות במקביל.
ו .כושר מנהיגות וקבלת החלטות ויכולת להניע צוות עובדים.
ז .יחסי אנוש ברמה גבוהה.

כללי והגשת המועמדות:
•

הגשת מועמדות תהא באמצעות טופס "שאלון למילוי המועמד לתפקיד מנהל/ת אגף מחשוב
ומערכות מידע" אשר יימצא באתר האינטרנט של חברת מוריה בכתובתwww.moriah.co.il:
תחת לשונית "דרושים" כשהוא מלא וחתום ומצורפים אליו קו"ח וכל האישורים ,התעודות
והמסמכים המבוקשים (להלן-טפסי המועמדות).

•

את טפסי המועמדות יש להגיש לכתובת דוא"ל hr-itur@moriah.co.il :כאשר בכותרת
הדוא"ל יצוין "מועמדות לתפקיד מנהל/ת אגף מחשוב ומערכות מידע" וזאת ,עד ליום
 11.08.22בשעה .12:00

•

שאלות הבהרה ופרטים נוספים ניתן לקבל באמצעות פנייה לדוא"ל בכתובת:
.yanivb@meitar.co.il

•

המועמדויות ייבחנו על ידי ועדת איתור בראשות מנכ"ל החברה .ועדת האיתור תזמן את
המועמדים שעמדו בתנאי הסף ונמצאו מתאימים או חלקם ,לראיון בפני חברי ועדת האיתור.

•

ועדת האיתור רשאית שלא לבחור באף אחד מן המועמדים.

•

מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.

בברכה,
מוריה – חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

