
 

 ואבטחת מידעתשתיות רשת, ראש צוות למכללה האקדמית אחוה דרוש/ה 
 

 תיאור התפקיד
  100%היקף משרה:   .1
 ערכות מידעחלקת ממנהל מכפיפות:  .2
 מיידי תחילת עבודה: .3

 
השרות  אחריות על מערך ,ניהול ותחזוקה של מערכות המחשוב של המכללה ,הקמה ,ניהול צוות טכניהתפקיד כולל 

תפקיד שמשלב ניהול, תמיכה  .ניהול ותעדוף משימות הצוות ,הובלת תהליכים ובחינת טכנולוגיות מתקדמות ,הטכני
 .Hands On -ו
 

  :תחומי אחריות מרכזיים
 

 הובלת פרויקטים טכנולוגים 

 כתיבה והטמעת נהלים 

  תיעוד ובקרה ,ניהול מצאי ציוד ותוכנות 

 כתיבה ותחזוקת תיק אתר 

 הפעלת ספקי טכנולוגיות ונותני שרות כולל התווך הטכנולוגי בין הספקים לצוות מערכות מידע 

 יישום מדיניות אבטחת מידע 

 שרתיםהחוות  תתחזוק אחריות על 

 בויים ואתר גיבוייניהול ותפעול מערך ג 

  ואקטיביותניהול תשתיות פסיביות 

  ניהול מרכזייתIP  ומערכתCenter Call 

 ניהול כל מערכות המכללה בקמפוס ובענן 

 ניהול מערך התקנות אוטומטיות בכיתות מחשבים 

 מערך המדפסות בקמפוס אחריות על 

 שוטפת תבקרה מקצועי 
 

  דרישות התפקיד
 

 מערכי אחסון ,תקשורת ,תשתיות ,חומרה ,ניסיון והבנה מעמיקה בתפעול חדרי שרתים, 
 ,גיבויים ,Policy Group Directory, Active Exchange, ,Azureסביבות  ,וירטואליזציה    

 Win\Linux 365 .Office,מערכות הפעלה  ,ממשקים ,סקריפטים

  ניסיון בעבודה עם תשתיות וירטואליזציה(VMware/VEEAM) 

  365ניסיון בחיבור ותפעול תשתיות בענן של Office \ AWS \ AZURE 

  משתמשים 1,000ניסיון בניהול צוות סיסטם ומוקד שרות בארגון גדול עם עשרות שרתים ומעל 

 חובה – ניסיון בניהול פרויקטים 

 חובה. – ניסיון בכתיבת נהלים ומסמכי אפיון 

  יתרון -רקע וניסיון מוכח בעולמות אבטחת מידע 

  נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות 

  ,אנגלית ברמה טובה מאודעברית שפת אם 
 
 

 



 

 השכלה:
 אבטחת מידע VMware, ,הכשרות בתחומי מיקרוסופט        

 
 

 תכונות, כישורים ומיומנויות נדרשות: 

 הבנה טכנולוגית מעמיקה 

 עבודה בצוות ויחסי אנוש מצוינים יכולת 

 תודעת שירות גבוהה מאוד 

 יכולת תעדוף משימות ,עמידה בלוחות זמנים 

  וארגוןיעילות, סדר 

  עובדים ותהליכים להניעיכולת 

 יכולת התנסחות מעולה בכתב ובע"פ 
 
 

המכללה האקדמית אחוה פועלת לגיוון תעסוקתי ומעודדת שילובם של  עובדים המייצגים מגוון רחב של אוכלוסיות 
 בחברה הישראלית

 
  moran_j@achva.ac.ilבמייל: יעקב למורן ניתן לשלוח קורות חיים 


