
 

 

 דרוש/ה מנתח/ת מערכות עם התמחות בבסיסי נתונים  
 ונוירו התפתחות לחקר אוטיזם ע"ש עזריאלי למאגר הנתונים של המרכז הלאומי 

 
המרכז הלאומי לחקר אוטיזם שהוקם באוניברסיטת בן גוריון נבחר על ידי משרד המדע להוביל את מחקר האוטיזם  

(. כחלק מתפקיד זה המרכז יצר מאגר מידע לאומי ונותן שירותים שונים לחוקרי  www.autismisrael.orgבישראל  )

התנהגות   אבחוני אוטיזם בארץ )כגון שימוש במכשור טכנולוגי ייחודי, איסוף ועיבוד של דגימות ביולוגיות שונות, וביצוע 

בנוסף, המרכז עורך כנסים מדעיים לאומיים ומשמש גוף ידע מרכזי בנושא לציבור הרחב    על ידי סגל קליני מקצועי(.

 ולמקבלי ההחלטות במדינה.  

 אנו מחפשים איש/אשת מקצוע עם ראיה הוליסטית חדשנית לניהול מאגר הנתונים של המרכז.  

עולם הקליני והמחקרי כולל  ובתפקיד מרתק עם חשיפה נרחבת לבהיקף מלא, בכפיפות למנכ"ל המרכז מדובר במשרה 

  השתתפות בעשייה מדעית קריטית למציאת פתרונות רפואיים חדשים לילדים עם אוטיזם. 

 תחומי האחריות יכללו:  

 ניהול ותחזוקה  של מאגר הנתונים הלאומי לאוטיזם 

 פיתוח ותחזוקת מאגר הנתונים והרחבתו כולל הטמעת שינויים למבנה המאגר.  ●

 משתמשי מאגר הנתונים. מקור ידע עבור  ●

 . הגדרת דרישות של הלקוחות השונים ואפיון של הפתרונות ●

 פיתוח ותחזוקה של ממשקים להכנסה ושליפה של מידע מהמאגר בצורה מאובטחת, קלה, תוך צמצום טעויות.   ●

 בניית טפסים ו/או שאלונים אלקטרונים שיהיו מקושרים ישירות למאגר המידע.  ●

 טומטית למעקב אחר איסוף הנתונים במאגר. ניה של מערכת דו"חות אוב ●

 לבדיקת שלמות המידע במאגר.   QAהטמעה של תהליכי  ●

 :דרישות התפקיד

 

 . תואר ראשון במקצועות ריאלים ●

 . שעות או שווה ערך 300קורס ניתוח מערכות בהיקף של מעל  ●

 .  שנות ניסיון בעבודה עם בסיסי נתונים 5 ●

 SQLוכתיבת  BIשליטה בתשתיות בסיסי נתונים ,  ●

 יתרון  - AIהכרות עם  MATLAB, ACCESS עם תוכנת   ניסיון  ●

 יתרון   -ניסיון בתכנות  ●

   יתרון - ניסיון קודם בבניה ו/או ניהול של מאגרי מידע ●

 יתרון  -)דיבור וכתיבה(  אנגלית ברמה גבוהה ●

 יצירתיות בפתרון בעיות.  ו עצמאות, אחריות, קפדנות, יכולת תקשורת בינאישית יוצאת דופן,  דורש   התפקיד

 rimon@hackautism.org למר רימון טובין באי מייל  להגשת מועמדות אנא שילחו קורות חיים
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