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  דרוש/ה
  315משרה מס'  – ראש/ת אגף מערכות מידע

  
 8סיווג רמת הנה חברה ממשלתית ב ,)"ןתש"חברת תשתיות נפט ואנרגיה וחברת קו מוצרי דלק ( להלן: 

האחראית על תשתית הדלק הלאומית של ה החברה הממשלתית ינהעוסקת באחסון והובלת דלקים וה
  ישראל.  תמדינ

  דרישות התפקיד : 
  תנאי סף :

ע"י המועצה  תואר ראשון במערכות מידע / מדעי המחשב / הנדסת מחשבים ממוסד מוכר     :השכלה
להשכלה גבוהה, או תואר כנ"ל אשר הוכר ע"י האגף להערכת תארים במשרד החינוך 

  בישראל 
  שנים לפחות בניהול תחום מערכות מידע  5  :ניסיון מקצועי
    שנים לפחות בניהול צוות עובדים 5  :ניסיון ניהולי

  ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה  :שפה זרה
  קריטריונים נוספים :

  או במנהל עסקים (השכלה) תואר שני בתחומים הנ"ל 
  שליטה ובקרה , בקרים תעשייתיים  ניתוח מערכות מידע,  קורס

  ות נפרדות תבניהול מערך המחשוב ברשניסיון 
 ניסיון בניהול מערך התקשורת בפריסה ארצית 

  ניסיון בניהול מערכות בקרה תפעולית גדולות בפריסה ארצית
   IEC-1131-ו    S-88תקני  , HMI -תית סביבת פיתוח, בקרים ו יהכרת מערכות בקרה תעשי

  ניסיון בתהליכי תכנון עבודה/תוכנה,  בקרה על פיתוח תוכנה ובקרת איכות 
  ויזיה במעגל סגורוהכרת מערכות טל

   ידע בכתיבת ואפיון מערכות 
  והבנה בעולמות התוכן של חומרה ותוכנה  ידע  טכנולוגי

   Microsoftמיומנות גבוה במערכות 
  הגשת מועמדות : 

אשר  " אגף מערכות מידע ת/שאלון למילוי המועמד לתפקיד ראשהגשת מועמדות תהא באמצעות טופס "
תחת לשונית "דרושים" כשהוא מלא , www.pei.co.il   : נמצא באתר אינטרנט של חברת תש"ן בכתובת

  וחתום ומצורפים אליו קורות החיים וכל התעודות המבוקשות ( להלן :טפסי המועמדות").
  בלבד. jobs@pei.co.il  -להעביר ל ישאת כל הטפסים 

  לא יתקבלו טפסי מועמדות אשר יישלחו בדואר או בפקס.
  הערות : 

  למנכ"ל החברה.ישירה התפקיד הינו בכפיפות 
בסמכות המנכ"ל להאריך את שנים ( 5קצובה של  עד ההעסקה עפ"י חוזה אישי "פקיד בכיר"  לתקופה 

  כהונתו של העובד לתקופה שלא תעלה על שנה רצופה ועוד שנה נוספת). 
  .השכר ותנאי ההעסקה בכפוף להוראות רשות החברות הממשלתיות

   .לבני העדה האתיופית ולאנשים עם מוגבלות/ תינתן עדיפות בגיוס לנשים /לבני מיעוטים
  ימים מיום פרסום הודעה זו]. 14[  31.12.17: מועד אחרון להגשת המועמדות


