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 רוצה להשפיע על תחום התעסוקה במדינת ישראל? –סטודנט/ית 

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
 זרוע העבודה הממונה עללמטה  /יתמגייס סטודנט

 :תיאור התפקידים
מוביל את פעילות הזרוע בתחומים השונים שתחת אחריותה, כגון: תעסוקת  העבודההממונה על זרוע מטה 

, הסרת חסמים לשילוב הורים בשוק העבודה, )חרדים, ערבים, אנשים עם מוגבלות ועוד( אוכלוסיות ייחודיות
 עיסוקים י ורישוםבטיחות בעבודה ורישוחינוך טכנולוגי, הסדרה ואכיפה של זכויות עובדים, הכשרה מקצועית, 

 יכלול, בין השאר: */ית.  תפקיד הסטודנטועוד

 .כפיפות ישירה לראש מטה הממונה על זרוע העבודה 

 נתונים בתחומים שונים הרלוונטיים לעבודת הממונה וביצוע סקירות ספרות וניתוח עיבוד  ,ריכוז, איסוף
  רלוונטיות לתחום. 

  היחידות השונות בין וסנכרון הזרועמעקב על פעילות היחידות הכפופות למנהל. 

 אחרים, ממשלה וגופי משרדי, המשרד הנהלת עבור דיווחים והכנת עבודה ממשקי ריכוז ותיאוםסיוע ב 
 . ועסקי שלישי מגזר כנסת,

 כנה לישיבות בדרגי הנהלה והשתתפות בישיבות.ה  

 דרישה לפי נוספות פעולות ביצוע  . 
 התפקיד דרישות

 :אחד מהבאיםעל הסטודנט להיות  .1

  תואר בכלכלה / פכ"מ –סטודנט לתואר ראשון, יתרון 

 (.ראשון או שני)תואר ולומד לתואר נוסף  וסטודנט שברשות 

 (במוסד להשכלה גבוהה בלבד) סטודנט הלומד בשנת השלמה להסמכה לראיית חשבון. 

 סטודנט הלומד בשנת השלמה לתואר שני. 

 סטודנט לתואר שלישי. 

  אחת ללימודיו.יתרה של לפחות שנה  .2

 שונים. גורמים עםטובים  עבודה קשרייצירת  ויכולתמעולים יחסי אנוש  .3

 אסרטיביות ולקיחת יוזמה. .4

 יכולת ונסיון בניתוח נתונים ובבניית מצגות. .5

 יתרון. -האנגלית בשפה גבוהה, שליטה ברמה העברית בשפה פה ובעל בכתב הבעה כושר .6

 יתרון.-ממוחשבת. עבודה ובסביבת OFFICE בתוכנות מלאה שליטה .7

 המשרה היקף
 שעות 120 עד של במכסה דרישה לפי נוספים בימים והשלמה מלאים וחצי יומיים של עבודה מחייבת המשרה
 . הבוקר משעות הפנויים הימים את לציין יש. בחודש
 .סטודנט שכר הוא המוצע השכר
 .ירושלים :העבודה מקום

 

 אך פונה לנשים וגברים כאחד.*המודעה מנוסחת בלשון זכר, 
 

 Ido.Mor@economy.gov.il :למייל לימודים אישור בצירוף חיים קורות לשלוח יש

 "מטה-סטודנט משרת עבור" ולציין 25.10.2018ליום  עד


