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 ידהל לחופשת החלפה זמנית )ללא חובת מכרז( משרה גיוסמ"מ מרכז/ת  :שם התפקיד

 ' בדירוג המל"גג - ה' מתח הדרגות:

 משרה מלאההיקף העסקה: 

 ממונה משאבי אנוש והדרכהכפיפות המשרה: 

 ירושלים מקום העבודה:

  מרץ תחילת  תחילת עבודה:

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

 16:00בשעה  11/02/2018-הח בשבט תשע" ו"כראשון יום  הוא זה לגיוס בקשות להגשת יום האחרון

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

 תיאור התפקיד: 

  :המשרה ועד לקליטת העובדפרסום תהליך גיוס עובדים למל"ג משלב ליווי 

 .פרסום משרות במדיה וברשתות החברתיות -

 .סינון ומיון קורות חיים בהתאם לדרישות הסף למשרה ודרישות התפקיד -

 .בוחניםזימון מועמדים לוועדת  -

  .השתתפות בוועדות הבוחנים כתיבת פרוטוקול -

  .מתן תשובות למועמדים למשרה -

 .שירות ומענה לעובדיםמתן  -

 בעבודת האגף בתחום משאבי אנוש, רווחה והדרכה. סיוע -

 .הממונה הישירמטלות נוספות בתיאום עם  ביצוע -

 

 דרישות התפקיד:

 תנאי סף: 

  .ממוסד אקדמי מוכרתואר ראשון  -

 

 ם:תנאים נוספי

 .ניסיון בתהליך מיון וגיוס עובדיםיתרון ל -

 יחסי אנוש מעולים. -

 יכולת עבודה עצמאית ובצוות. -

 כושר הבעה בעברית בכתב ובעל פה ברמה גבוהה. -

 . OFFICEשליטה מלאה בכלי   -

 יכולת עמידה בתנאי לחץ וזמינות לעבודה בשעות נוספות. -
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- -- -- -- -- -- -- -- - -- --  -- --  -- --  -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- ----- --- 

 :הבאיםנא לצרף לבקשה את המסמכים 

קורות חיים מעודכנים הכוללים פירוט ניסיון התעסוקתי, מספר תעודת זהות, כתובת דואר  .1

 .אלקטרוני וכתובת למכתבים

 .תעודות על סיום לימודים אקדמיים+ גיליון ציונים בלימודי תואר אקדמי ראשון .2

 . תעודות על סיום השתלמויות וקורסים מקצועיים .3

 . אישורים על ניסיון בעבודה .4

 .שמות הממליצים ומספרי טלפון להתקשרות עמם + מכתבי המלצה .5

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

 :הערות

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

 ., לא יאוחר מהתאריך שנקבעבאתר האינטרנטבשפה זרה(  יגיעו  לעברית, אם הם ערוכים

 .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

מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד תואר אקדמי הינו תואר במוסד לימוד  .4

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

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

 .ך בארץאישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינו

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

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

 .דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

 .מל"ג במשך שנההמועמד הנבחר לא יוכל להשתתף במכרזים אחרים ב .6

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

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