לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן דרוש/ה סטודנט/ית
באגף כלכלנית ראשית  -עבודה בירושלים
תאריך אחרון להגשת מועמדות2.08.2021 :
סוג העסקה:
סטודנטים/יות
משרד:
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
היקף משרה:
משרה חלקית  60-70שעות חודשיות
מקום משרה:
ירושלים (קיימת אפשרות לעבוד בלוד פעם בשבוע .הדבר אינו חובה ותלוי בסטודנט עצמו).
תיאור תפקיד סטודנט:
הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן הינה רגולטור האמון על אכיפת חוק הגנת הצרכן .העבודה ברשות כוללת
סיוע לאגף כלכלנית ראשית בעבודה שוטפת הכוללת:
 עיסוק במאגרי נתונים (עדכון,ניתוח ,בניית קבצי עבודה ,איסוף באמצעות שימוש בפונקציות ועוד).
 סיוע בבניית מודלים.
 ביצוע עבודות מחקר.


סיוע בכתיבת חוות דעת (לבתי משפט ,לצרכי חקיקה ועוד).



ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישת הממונה.

דרישות סף:
 סטודנט/ית הלומד לתואר בכלכלה  /סטטיסטיקה /ראיית חשבון  /מנהל עסקים  /מדעי
המחשב/מתמטיקה /פסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות /הנדסת תעשייה וניהול במוסד להשכלה גבוהה
המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,לרבות סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון נוסף או לתואר שני
נוסף ,או סטודנט/ית הלומד/ת לתואר שלישי המוכר על-די המועצה להשכלה גבוהה .סטודנט/ית
הלומד/ת בשנת השלמה לתואר שני בתחומים אלו ,או סטודנט/ית הלומד/ת במוסד להשכלה גבוהה
בשנת השלמה להסמכה לראיית חשבון.
 שליטה מלאה באקסל  ,לרבות פונקציות באקסל (כגון  , V-lookupטבלאות  Pivotוכו') .יש צורך
בידע נרחב באקסל -מעבר לרמה בסיסית! מועמדים יעברו מבדק באקסל בעת הראיון.
כישורים ונתונים רצויים נוספים:
******************************










ידע בתוכנות סטטיסטיות נוספות מהווה יתרון.
שליטה מלאה במערכות .OFFICE
ידיעת השפות העברית והאנגלית ברמה גבוהה כדי ביטוי בכתב ובעל-פה.
ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע.
ידע וניסיון עם תכנות אופיס או עם מערכות מידע רלוונטיות אחרות.
כושר ארגון ,יעילות ועמידה בלחץ עבודה.
תודעת שירות ויכולת עבודה בצוות.
גמישות בשעות העבודה.



יחסי אנוש טובים.

הערות:
************
*משך העסקה במשרת סטודנט/ית היא עד חמש שנים .תקופה זו כוללת את כל
תקופות ההעסקה במשרת סטודנט/ית בשירות המדינה (לרבות תקופת העסקה במשרה
במשרדי ממשלה אחרים).
* העסקתו/ה המרבית של סטודנט/ית תהיה עד  70שעות בחודש ,זאת לפי צרכי המשרד ותקציבו.



צפי לאיוש המשרה – בין ( 1.9.2021-12.9.2021ישנה גמישות בתאריך התחלה) ,בכפוף לאישור
ביטחוני.

 .1יש לציין בקורות חיים את יתרת משך הלימודים ,כולל אופציה להמשך לימודי תואר שני.
 .2יש לצרף אישור לימודים עדכני.
קורות חיים יש להעביר לאגף משאבי אנוש של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לכתובת דוא"ל
 , drushim@fta.gov.ilעד יום ראשון ה( 25.07.2021-כולל) נא לציין כי המועמדות הינה לתפקיד סטודנט
באגף הכלכלנית הראשית.
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

