
  

 

 

 
 :ה/למכון הערבה ללימודי הסביבה דרוש

 ומרכז מבקרים פארק מחקרת ל/טכנאי
 

Research and Visitors Park Technician 
 

 (חצי משרה)תיאור תפקיד 
  .חקרדגמה ומפארק האחזקה ל ת/טכנאי

 .מכון הערבה והחברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות הכפר הנו פרויקט משותף של
 
 

 תחומי אחריות
  מבנים וניקיון, הדגמה תקינות מתקני: שוטפת של פארקתחזוקה.  

  תכנון , שילוט בטיחות, להקמות חדשותאילות בנוגע -מתחדשת אילתהאנרגיה החברה ל תיאום מלא עם
 .ותחזוקה

 ה בתחזוקה של מתקני מחקר נוכחים כולל ציוד תמיכה למנהלים של מרכזי המחקר של מכון הערב
 לאיסוף נתונים

  בקרת תקינות של מערכות הפועלות על בסיס יומי 

 מנהל הכספים ומנהל מרכז המחקר , ל המכון"בתאום עם מנכ, השגת אישורים וביטוחים על פי חוק
 .לאנרגיה מתחדשת ושימור אנרגיה

 ות לשרת את הקונספט של כפר ההדגמהפתוח רעיונות והדגמות טכנולוגיות קטנות שיכול. 

 
 הכישורים הדרושים

 בניין, , אינסטלציה, מסגרות, נגרות, חשמל: באחד או יותר מהתחומים טכניות מיומנות 

 ת/ניסיון עבודה בתחזוקה או כטכנאי 

  (יתרון –רישיון טרקטור )רישיון נהיגה 

 יתרון – שליטה בעברית ובאנגלית 

  יתרון -כישורי מחשב 
 

 העסקהתנאי 
 ז לאנרגיה מתחדשת ושימור אנרגיה מנהל המרכ: פיקוח
 שעות שבועיות 2..5, חצי משרה: העסקה היקף

 מיידי: איוש משרה
 

מרץ  4-ב סגרייהפנימי  המכרז. קטורה קיבוץלו המכון לצוות פנימי מכרז זהו
0202. 

 

 eliza@arava.org: למכוןמתעניינים מוזמנים לשלוח קורות חיים 
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The Arava Institute is seeking:   

Research and Visitors Park Technician 
 

Job Description (1/2 time position) 

The Research and Visitors Park Technician is responsible for the ongoing maintenance of 

research equipment in the park and overseeing the installation of new research initiatives. The 

Park Technician is the primary contact for all technical and maintenance issues of the Off-Grid 

Demonstration Village, a joint project of the Arava Institute and the Eilat Eilot Renewable 

Energy Initiative.  

 
The Responsibilities include: 

 General ongoing maintenance of the research park and off-grid demonstration projects, 

including daily operations of systems and technologies and infrastructure, and cleanliness.  

 Liaison to the Eilat Eilot Renewable Energy Initiative for the Off-Grid Demonstration Village 

and all other joint projects for all installations, signage, planning and maintenance. 

 Assist the research program directors at the Institute in maintenance of current research 

projects and data gathering equipment 

 Overseeing the installation of any new systems introduced into the park 

 Ensure the safety of visitors and researchers in the park through appropriate warning 

signs, fences, lighting, electrical, water, sewage and gas infrastructure  

 Acquire appropriate legal permits and insurance, in coordination with the Executive 

Director of the Institute, the Director of Finances and the Director of the Center for 

Renewable Energy and energy conservation.  
 

Skills and Experience required: 

 Technical expertise in one or more of the following areas: electricity, carpentry, welding, 

plumbing, building 

 Drivers license (tractor’s license is an advantage) 

 Experience working in maintenance or as a technician  

 Bilingual – Hebrew and English is an advantage 

 Computer skills is an advantage 
 

 

 Supervision: Director of  the Center for Renewable Energy and Energy Conservation 

 Position: ½ time position (21.5 hours a week) 

 Commencement of Position: Immediate 

 

Please send your CV to the AIES Human Resource Committee: eliza@arava.org  

 

 

This is an internal tender for Arava Institute staff and Kibbutz Ketura. The internal 
tender closes: 4 March 2020 
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