
 
 
 

 משאבי אנוש והדרכה

 תאריך פרסום המשרה:
 , תשפ"אאיירב ח'
 2021, באפריל 22

 

 (JB-62) לאגף הערכת איכות והבטחתה - משרת סטודנט/ית

 

  שעות בחודש 96עד  :ההיקף העסק

   ת מיידי תחילת עבודה:

 סטודנטים חוזה :הדרגות מתח

 ירושלים מקום העבודה:
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 16:00בשעה  29/04/2021-ה "אפתש איירב י"ז, חמישיהוא יום  וז שרהשות למיום אחרון להגשת בק

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

 רקע:

האגף להערכת איכות והבטחתה במל"ג עוסק בתהליכי הערכה ובקרת איכות במערכת להשכלה גבוהה 

צובה הבינלאומי בישראל, הן בהיבטים של הוראה ולמידה והן במחקר. בין השאר פועל האגף לקידום מי

של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, באמצעות תהליכי הערכת איכות ובקרתה הנותנים מענה 

 לדרישות בינלאומיות בתחומים אקדמיים שונים.

 

 תפקיד:הר תיאו

הכנת איסוף וג, ובכלל זה "המל של ההערכה הבינלאומיות והישראליות ועדות בפעילות מסייע/ת -

 בהכנת דוחות הוועדה ועוד משתתף/תביקוריה במוסדות, ב לוועדה מתלווה, ותהחומרים לוועד

 .בהתאם לצורך

 מסייע/ת בריכוז ואיסוף מידע ונתונים לפרויקטים בינלאומיים ואירופאים, אותם האגף מוביל.  -

מסייע/ת בכתיבת מסמכים ומצגות, ניירות עמדה, דיווחי סטאטוס והתקדמות תקופתיים, מסמכי  -

 הערכה וכיו"ב.רקע, סקירות דוחות 

משתתף/ת בעבודת המטה השוטפת של האגף וביצוע מטלות נוספות כפי שיידרש מעת לעת, בתיאום  -

 עם הממונה הישיר וראש האגף. 

 

 התפקיד: דרישות

 תנאי סף:

ג, עם יתרת "המל י"ע מוכר אקדמי ממוסד לתואר ראשון )שנה ב' ומעלה( או שני ית/סטודנט -

 לימודים של שנתיים לפחות. 

כושר הבעה וניסוח בעברית ואנגלית בכתב ובע"פ ברמה גבוהה מאד )רמת האנגלית תיבדק  -

 בתהליך הקבלה בהתאם לצורך(.
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 משאבי אנוש והדרכה
 

 

 דרישות נוספות:

 .נכונות לשעות עבודה גמישות -

 .ובצוות עצמאית עבודה יכולת -

 ם מאד.טובי אנוש יחסי -

 .Officeיכולת עבודת עם מערכות ממוחשבות והיכרות עם תוכנות  -

 יתרון להכרות  עם מערכות מידע רלוונטיות. -

 .לחץ במצבי עמידה יכולת -

 
 

 

 

 

 מודעה זו ערוכה בלשון זכר אך היא מופנית לנשים וגברים כאחד


