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 תאריך פרסום המשרה:
 ' חשון תשע"זכ
 2016נובמבר,  21

 16-11גיוס 

 

 )החלפה לחופשת לידה(  אסיה –פרויקט קשרי אקדמיה ישראל מנהל/ת מ"מ  שם התפקיד:

 חוזה אישי  מתח הדרגות:

 משרה מלאה היקף העסקה:

 במל"ג/ת"ת סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות כפיפות המשרה:

 ירושלים מקום העבודה:

 מיידית  תחילת עבודה:
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 אור התפקיד:ית

כן על פרויקטים מול מדינות  סין והודו, וכמו עם ת"ג/ות"מל של הקשרים האקדמיים מערך על אחריות -

 אחרות עפ"י הנדרש.

בסין ובהודו  מקבילים לבין גורמים בישראל האקדמיה בין פעולה לשיתופי ופיתוח תכניות קידום -

 ומעקב אחר הפעלתן.

 בישראל האקדמיה בין הקשרים מערך להפעלת המיועד התקציב על ואחריות כספיים דיווחים הכנת -

 בסין והודו. וגורמים

אחריות על פעולות שיווק האקדמיה הישראלית בסין ובהודו, ובפרט על ארגון משלחת מוסדות  -

 להשכלה גבוהה להשתתפות ביריד לימודים אקדמי בסין ובביקורים בהודו.

  שנקבעו. ביעדים עמידתן ומעקב אחר התכניות ליווי -

 באקדמיה. אלו שקשוריםבמדינות  ממשל גורמי ובהודו, ועם בסין אקדמיה גורמי עם קשרים פיתוח -

עבודה אל מול משרדי ממשלה רלוונטיים בקידום הפרויקט )כגון משרד רוה"מ, משרד החוץ, משרד  -

  .הפנים, משרד האוצר ועוד(

 תיאום כלל הפעילות מול האגפים הרלוונטיים במל"ג/ות"ת.  -

אשר ירכז  את כלל התכניות הנלמדות באנגלית במוסדות   Study in Israelפורטל  על אחריות -

 לאומיים פרוספקטיביים. -להשכלה גבוהה בישראל ומידע לסטודנטים בין
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 דרישות התפקיד:

 תנאי סף:

 .בתחום רלוונטיתואר ראשון  -

  ואנגלית. בשפות עברית שליטה מצוינת -

 .בשנה פעמים מספר ל"לחו נסיעות וכן בארץ נסיעות -

 

 :נוספיםתנאים 

 יכולת יזמות ועבודה עצמאית בהובלת פרויקטים. -

 ל."ובחו בארץ טובים, וניסיון מתאים בינאישית כישורי תקשורת -

 .מקובלות עבודה לשעות מעבר לעבוד נכונות -

 בסין או בהודו.משמעותית מול גורמים באסיה, ובפרט יתרון לעבודה  -

 היכרות מעמיקה של התרבות הסינית ו/או ההודית. יתרון לבעלי  -

  יתרון. – אקדמי שני תואר -

 יתרון. -פעולת  ודרכי הישראלית האקדמיה עם היכרות -

 יתרון. - הסינית של השפה  ידיעה טובה -

 יתרון. -ניסיון בשיווק  -

 

-- -- -- -- -- --  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- --  -- --  -- --  -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

 :הבאים המסמכים את לבקשה לצרף נא

 .מעודכנים חיים קורות -

 ציונים. נותגיליוים ואקדמי לימודים סיום תעודות -

 .מקצועיים וקורסים תעודות סיום השתלמויות -

 .עבודה ניסיון על אישורים -

 .המלצה עמם+מכתבי להתקשרות טלפון ומספרי הממליצים שמות -

-- -- -- -- -- --  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- --  -- --  -- --  -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

 

 :הערות

בלבד )יחד עם תרגום מוסמך על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים  .1

בשפה זרה(  יגיעו לכתובת דוא"ל שצוינה לעיל, לא יאוחר מהתאריך  לעברית, אם הם ערוכים

 .שנקבע

 .בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון .2

לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים  .3

 .הנדרשים
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קדמי הינו תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או תואר א .4

בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה,  ממוסד בעל היתר או מוסד

או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו 

 .גף להערכת תארים במשרד החינוך בארץנתקבל אישור שקילות מטעם הא

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה  .5

והצ'רקסית ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, שיהיו  הערבית לרבות הדרוזים

 .בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

 .המועמד הנבחר לא יוכל להשתתף במכרזים אחרים במל"ג במשך שנה .6

למנכ"ל מל"ג שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע  .7

 .ממנו

 .ייתכן שהמועמדים יתבקשו לבצע מבחני התאמה בהתאם לשיקול דעת המל"ג .8

 

--- ----- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- --  -- --  -- --  -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -  

 

 

 

 

 מודעה זו ערוכה בלשון זכר אך היא מופנית לנשים וגברים כאחד

 

 

 

 

 

 

 


