ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על הליך פומבי לגיוס

סגן/ית מנהל אגף מערכות מידע וממונה סייבר
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מזמינה את הציבור להגיש מועמדות לתפקיד סגן/ית מנהל
אגף מערכות מידע וממונה סייבר.
תמצית תיאור התפקיד:
מסייע למנהל האגף בניהול מערכות המידע ,הטכנולוגיות וממונה על תחום אבטחת המידע
והסייבר של ועדת הבחירות המרכזית.
מופקד על מעקב יישום תכניות רב שנתיות לפיתוח מערכות מידע ,טכנולוגיות המידע והגנת הסייבר.
מופקד על תחום אבטחת המידע ותחום הגנת הסייבר בוועדת הבחירות המרכזית ,לרבות הגנה
מפני התקפות סייבר ודליפת מידע במרחב הקיברנטי ,אבטחת תשתיות מידע קריטיות ,מידע
ארגוני ,מידע מסווג ,סינון בטחון ורגולציה.
תמצית דרישות התפקיד והנסיון הנדרש:
השכלה – השכלה אקדמית (תואר ראשון) ,בהנדסת מחשבים או במדעי המחשב ,או הנדסת
תעשייה וניהול במסלול של מערכות מידע או הנדסת תוכנה או הנדסת חשמל במגמת מחשבים
או במגמת רשתות מחשבים.
או תואר אקדמי אחר ובנוסף תואר שני במינהל עסקים עם התמחות במערכות מידע או תואר
שני בניהול טכנולוגיית המידע.
או תואר אקדמי אחר ,ועמידה בחובת קורסים (כמפורט בדרישות הקורסים).
או הנדסאי/טכנאי מוסמך ועמידה בחובת הקורסים (כמפורט בדרישות הקורסים) .רצוי בוגרי
מגמת מחשבים.
ניסיון – ניסיון בתחומי מערכות מידע ,בהתאם לפירוט הבא:
לבעלי תואר ראשון  7שנות ניסיון.
לבעלי תואר שני  6שנות ניסיון.
להנדסאים  8שנות ניסיון.
לטכנאים  9שנות ניסיון.
היכרות עם עבודת ועדת הבחירות וניהול הבחירות – תהווה יתרון.
את טפסי הגשת המועמדות והנוסח המלא של ההליך ,תיאור התפקיד ,דרישות המשרה ,לרבות
פרטים בדבר אופן הגשת המועמדויות ,ניתן למצוא באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית,
בכתובת  www.bechirot.gov.ilתחת המדור "מכרזים ודרושים"">-דרושים".
לשאלות ובירורים ניתן לפנות אל אגף מינהל ומשאבי אנוש של הוועדה בדואר אלקטרוני בלבד,
בכתובתvbhr@knesset.gov.il:
הגשת המועמדויות הינה באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד ,כמפורט במסמכי ההליך.
המועד האחרון להגשת המועמדות:
יום ראשון  18במרץ  ,2018ב' בניסן תשע"ח עד השעה 12:00
פניות שיתקבלו לאחר מועד זה יפסלו על הסף.
רק פניות מתאימות יענו; המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
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