
 

 

 

 

 
  –ות תטכנאי מחשבים עם ידע בניהול רש– משרהפרסום 

 60% היקף
 בירושלים( בדי ההוראה)מרכז לפיתוח מקצועי של עומערב  מרכז פסג"ה מנח"י

 
 מהווה מרכז איכותי, מוביל ומשפיע בפיתוח מקצועי של עובדי הוראה בירושלים,  הפסג"ה

 
 תפקיד:רת הגד

 
בציוד המחשוב וברשת ( עובדי המרכז, מרצים ומשתלמים)מתן שירות ותמיכה למשתמשים 

 המחשבים.
, שרתים וציוד  PCשל מחשבי ימחשבים וציוד היקפ התקנה, תחזוקה ותפעול של ציוד

 רשתות.
 .WIFIרשת מערכות שמע, מקרנים, , מצלמותסורקים, טיפול ותחזוקה של מדפסות, 

 
 :מרכיבי התפקיד

 

  ניהול מערכתWindows server 2003 Microsoft  

  ניהול מערכתMicrosoft Windows server 2012 R2 

  ניהול מערכתVsphere server+client, 

  כולל עבודה עם  10לחלונות ,  7שדרוג מערכות מבוססות חלונותSSD 

  טיפול בארונות תקשורת, רכזותPOE .וסוויטשים מנוהלים חיצוניים 

  טיפול בתקלות רשת הן ברמת תוכנה והן ברמת תשתית )תיקון נקודות רשת ואיתור

LOOPS) 

 וירוס, שרת גיבוי, שרת -התקנה וטיפול בשרתים יעודיים: שרת אנטיExchange 

  הפניית דואר ושיתופים לפי הצורך –קנה הת – 365הפעלת אופיס 

  גרפיותכולל עבודה מול מגוון תוכנות  

  עבודה מול אתריweb וטיפול בתקלות 

 ציוד היקפי, מחשבים – ( אינוונטר שנתי) רישום מלאי ומצאי 

 ניהול מחסן טונרים ועדכונו השוטף 

  חומרה ותוכנהטיפול בתקלות 

  הנפקות של הצעות מחיר. – לרכישות שונותעבודה מול ספקים 

  סביבות תומכות מינהליות אופיס,  יישומיסיוע והדרכה למרצים ולעובדים בהפעלת
 ופדגוגיות, דואר אלקטרוני, זום ועוד.

 .ביצוע תפקידים נוספים כפי שיוטלו עליו ע"י הממונה 
 

 דרישות המשרה:
 

את  לבצעייתכנו ימים בהם נבקש . 8:30-13:30בין השעות  ימים בשבוע 5משרה,  60%
 השעות בשעות הערב.

  תתכן אפשרות לביצוע שעות נוספות.
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  דרישות מקצועיות:
 

 .שנות לימוד( 12השכלה תיכונית מלאה ) -
 מנהל רשת -הכשרה  -
 .בתחוםשל שנה לפחות  ניסיון -
 שליטה ביישומי אופיס  -

 
 

 כישורים ומיומנויות:
 

 ותודעת שירות גבוהה יחסי אנוש מצויינים -
  ואמינות אחריות -
 עמידה ודיוק בלוח זמנים -
 דה בצוות יכולת עבו -
 קפדנות ודיוק בביצוע -
 סדר וארגון של מאגר מידע ויכולת תיעוד -
  כושר הבעה בכתב ובע"פ -
 לחץ זמן  עבודה תחתיכולת  -

 
 

 ידיעת שפות:
 

 על בורייה. –עברית 
 טובהברמה  –אנגלית 

 
 

 טכני:
 

 .עמותת לביא באמצעותההעסקה תהיה 
 

בכל מקום בו מפורט תאור תפקידים בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה: הזדמנות שווה 
 ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה.

 
 

-02טלפון  אורית סלמןלניתן לפנות אודות המשרה  לקבלת פרטים נוספים
  212שלוחה  6233888

 תעודות והמלצות בצירוף קורות חיים  את מועמדותו, יגיש המעוניין להגיש
 6236188-02או לפקס שמספרו  train@pisgajer.orgלדוא"ל: 

  
 ב ה צ ל ח ה
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