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 תאריך פרסום המשרה:
 פתש" כ"ג בתמוז, 

 2020, ביולי 15

 
 

 משרות פנויות( 2)בינלאומיות הבתחום  - 1211+-20 סטודנט/ית משרת

 

  שעות בחודש 96 עד :ההיקף העסק

 סטודנטים חוזה :הדרגות מתח

 .וץבינלאומיות וקשרי ח מדיניותממונה תחום סטודנטים בינלאומיים/ תחום ממונה : המשרה כפיפות

 ירושלים מקום העבודה:

   ת מיידי תחילת עבודה:

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

 6:001בשעה  07/2020/32-ה "פתשאב ב 'ב, יחמישיום  הוא למשרה זו בקשות להגשת יום אחרון

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

  :כללי תיאור

סיוע כולל  ,תכנית מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראלבהוצאה לפועל של  סיוע

סיוע בקידום פעילות השיווק , ובארץ )ממשלתיים ואחרים( ושיתופי פעולה עם גופים בחו"לבקידום קשרים 

 .ועוד, והמיתוג של האקדמיה הישראלית בעולם

 תפקיד:הר תיאו

לתמונת המצב  האיסוף, ריכוז וניתוח נתונים לגבי הסטודנטים הבינלאומיים המגיעים לישראל, כולל השווא -

 ;בחו"ל

איסוף ועיבוד מידע, , כולל ותני וכמותי ככלי לקביעת מדיניות בנושא בינלאומיותביצוע מחקר איכסיוע ב -

 , ועוד;ממודלים רלוונטיים בעולם  benchmarksניתוח

 , כולל מדיה חברתית;סיוע בקידום פעילות השיווק והמיתוג של האקדמיה הישראלית בעולם -

 ;ועדכונו Study in Israel אתר האינטרנט חידושע בוסי -

 ;וכיו"ב דיווחי סטאטוס והתקדמות/ניירות עמדה/מצגות/מסמכים עריכת -

סיוע בריכוז הוועדות והפורומים השונים המלווים את התכניות לקידום בינלאומיות )ועדת היגוי ותתי ועדות,  -

 ;המוסדות להשכלה גבוהה( של מיםפורו

 ;שיתוף פעולה עם אגפים נוספים במל"ג/ות"ת -

מוסדות וגופים אקדמיים, , למל"ג: הקרן הלאומית למדע, משרדי ממשלה עבודה שוטפת מול גורמים מחוץ -

 ;האקדמיה הלאומית למדעים ועוד

בהשכלה גבוהה  עוסקיםהעבודה מול גורמים בחו"ל: גופים מקבילים למל"ג/ות"ת בחו"ל, ארגונים  -

 ;ובבינלאומיות, מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל וכדומה

  .נים ומול גורמי חוץ בעברית ובאנגליתהצגת התחום והפעילות בפורומים שו -

 השתתפות בעבודת המטה השוטפת וביצוע מטלות נוספות כפי שיידרש מעת לעת, בתיאום עם הממונה הישיר. -

 

 

 :התפקיד דרישות
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 : סף תנאי

  .סטודנט/ית לתואר ראשון או שני ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג -

 אנגלית ברמה גבוהה מאוד.  -

 :נוספים תנאים

 .ניסוח והבעה בעברית ובאנגלית בכתב ובע"פ ברמה גבוהה כושר -

   .לרבות הכנת מצגות מורכבות Officeיכולת עבודה עם מערכות ממוחשבות והיכרות עם תוכנות  -

  .מעולים אנוש ויחסי ובצוות עצמאית עבודה יכולת -

  .יתרת לימודים של שנתיים לפחותיתרון לבעלי  -

 .המשרד של הפעילות בשעות מרוכזים עבודה לימי העדפה -

 .יתרון משמעותי -ניסיון בשיווק דיגיטלי ובניהול מדיה חברתית  -

 .יתרון - (Wordpressיכולת עבודה עם מערכות ניהול תוכן ) -

 .יתרון - הגבוהה ההשכלה עולם עם הכרות -

 :נא לצרף לבקשה את המסמכים הבאים

 עודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני. קורות חיים מעודכנים הכוללים פירוט ניסיון תעסוקתי, מספר ת .1

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

 .תעודות על סיום השתלמויות וקרוסים מקצועיים .3

 אישורים על ניסיון בעבודה.  .4

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

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

 :הערות

אם הם ) לשאר המסמכים המצורפיםיחד עם תרגום מוסמך קורות חיים בעברית על המועמדים לדאוג ש .1

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

)יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם בלבד מועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים על ה .2

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

 בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. .3

 העבירו את כל המסמכים הנדרשים.לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא  .4

תואר אקדמי הינו תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל  .5

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

אשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ו

 האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות  .6

הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל 

 ם חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.עולי

 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

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

 

 מודעה זו מופנית לנשים וגברים כאחד


