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 החלפה זמנית )ללא חובת מכרז( משרה רכז/ת באגף אסטרטגיה ובינלאומיותממ"מ  שם התפקיד:

 חודשים 9לפחות  -לידה  לחופשת

ג' בדירוג המל"ג -ה'  מתח דרגות:  

משרה מלאההיקף העסקה:    

סטרטגיה / ממונה תחום סטודנטים בינלאומייםממונה למחקר ואכפיפות המשרה:   

 ירושלים  מקום העבודה:

 מיידית  תחילת עבודה:

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

 16:00בשעה  13/05/2019 -ה "טתשעבאייר שני ח'  יום הוא זה למכרז בקשות להגשת האחרון היום

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

 : התפקיד תיאור

 :מחקר ואסטרטגיה

 .קידום ומעקב אחר תכניות מרכזיות בתכנית הרב שנתית של ות"ת -

איסוף וניתוח נתונים בנוגע למגמות עולמיות לקידום מצוינות בהשכלה גבוהה מיפוי,  -

 .והתפתחויות אסטרטגיות כולל השוואה בינלאומית

 השתתפות ב: הכנת מחקרים, הפצת שאלונים, עריכת סקירות, ניירות עמדה ומדיניות ודו"חות -

 .סיוע בריכוז ועדות של מל"ג/ות"ת לפי הצורך

 

 ם:ומייתחום סטודנטים בינלא

 .סיוע בקידום פעילות השיווק והמיתוג של האקדמיה הישראלית בעולם -

סיוע במיפוי ובטיפול בחסמים להגעה של סטודנטים בינלאומיים לארץ בשת"פ עם הגופים  -

 .הממשלתיים והציבוריים הרלוונטיים

כלה סיוע והשתתפות בתיאום מדיניות ופעולות בנושא סטודנטים בינלאומיים מול המוסדות להש -

 .גבוהה ואגפי מל"ג/ות"ת

 . Study in Israel עדכון וקידום אתר האינטרנט -

  ם.מתן מענה לפניות ציבור של סטודנטים בינלאומיי -

איסוף, ריכוז וניתוח נתונים לגבי הסטודנטים הבינלאומיים המגיעים לישראל, כולל השוואות  -

 .לתמונת המצב בחו"ל

 .הישיר ו/או סמנכ"ל האגף ביצוע מטלות נוספות, בתיאום עם הממונה -

 

 :התפקיד דרישות

 . תואר ראשון, יתרון לבעלי תואר שני -

 .פה ברמה גבוהה-כושר הבעה בעברית בכתב ובעל -

 .יתרון( -גבוהה מאד )שליטה בשפות נוספות  ידיעת השפה האנגלית ברמה -

  Excel.ובפרט ב (Office) ידיעה מוכחת במערכות המשרד הממוחשב -
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 .תוח נתוניםיכולת עיבוד וני -

 .יתרון להיכרות עם האקדמיה הישראלית ו/או עם הסקטור הציבורי בישראל -

 .יתרון לבעלי ניסיון עבודה רלוונטי מול גורמים בינלאומיים -

 .יתרון לבעלי היכרות עם תחום השיווק והמיתוג -

 .כולת עבודה עצמאית ובצוות ויחסי אנוש טוביםי -

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

 :נא לצרף לבקשה את המסמכים הבאים

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

 .אלקטרוני וכתובת למכתבים

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

 . תעודות על סיום השתלמויות וקורסים מקצועיים .3

 . אישורים על ניסיון בעבודה .4

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

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

 :הערות

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

 .לא יאוחר מהתאריך שנקבע באתר האינטרנט,בשפה זרה(  יגיעו  לעברית, אם הם ערוכים

 .בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון .2

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

 .הנדרשים

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

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

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

 .אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ

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

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

 .דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

 .למנכ"ל מל"ג שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו .6

 .ייתכן שהמועמדים יתבקשו לבצע מבחני התאמה בהתאם לשיקול דעת המל"ג .7
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