למכון הערבה דרוש עובד/ת שטח במרכז לחקלאות בת-קיימה
תיאור המשרה:
למרכז לחקלאות בת-קיימה של מכון הערבה דרוש עובד.ת שטח לגן המקלט ולמטע הניסויי.
המשרה כוללת עבודה פיזית בשטח ,עבודה מול קבלנים ופיקוח על עבודתם ,פיתוח והנחת תשתיות
ותחזוקה שוטפת.
תפקידים:


לסייע לרכז המרכז לחקלאות בת-קיימה בלוגיסטיקה ,תפעול ותחזוקה של גן המקלט והמטע



פיקוח על עבודת קבלנים ,סטודנטים ,מתמחים ומתנדבים לפי הצורך

דרישות:


רישיון טרקטור



יכולת עבודה עצמאית



יכולת לעבוד בצוות



יכולת עמידה בלוח זמנים



יכולת לעבודה פיסית מאומצת



ניסיון קודם (יתרון) בעבודות חקלאיות ,עבודות שדה וכו'  -יתרון



אנגלית – יתרון



רישיון נהיגה ישראלי בתוקף – יתרון

תנאי העסקה:


חצי משרה ,העסקה לשנה ,עם אפשרות להמשיך ,בכפוף לקבלת מימון



תושב הערבה או אילת  -חובה



עבודה בהנחייתו של רכז מחקר של המרכז לחקלאות בת קיימא ()CSA



תאריך תחילת עבודה משוער :מיידי

מעוניינים/ות בתפקיד נא לשלוח קורות חיים לinfo@arava.org -
הערה :ההצעה מנוסחת בלשון זכר אולם מכוונת במידה שווה לנשים ולגברים

מכון הערבה ללימודי הסביבה (ע"ר) Arava Institute for Environmental Studies
www.arava.org e-mail:info@arava.org
Kibbutz Ketura D.N. Eilot 88840 Israel
Tel. 972-8-6356618 Fax. 972-8-6356634

The Arava Institute is seeking a Field Work assistant for the Center for Sustainable
Agriculture
Job Description
The Center for Sustainable Agriculture of the Arava Institute is looking for an employee to
work in the shelter garden and experimental orchards. The work includes field work in the
gardens, work with contractors and overseeing their work, and the physical work of the
development and infrastructure of the garden, and garden maintenance.
The Responsibilities include:
 Assistance to the research coordinator of the Center for Sustainable Agriculture
with the logistics, operations, and maintenance of the shelter garden
 Oversight of work of contractors, students, interns and volunteers, as needed

Skills and knowledge required:
 Tractor license
 Ability to work independently
 Ability to work as part of a team/staff
 Ability to organize, plan, and deliver work to meet required deadlines
 Previous experience in agricultural, gardening or field work – preferred
 English fluency – preferred
 Israeli driver's license - preferred

Conditions:
Position: half-time position, for 1 year with potential to continue dependent on funding.
Commencement of position: immediate
Supervision: Research coordinator of the Center for Sustainable Agriculture
If you are interested in the position, please send your CV to info@arava.org
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