קול קורא למנחה לתכנית לכלכלנים חברתיים בירושלים ובאר שבע
אודות התכנית לכלכלנים חברתיים:
"התכנית לכלכלנים חברתיים" ,מבית המכללה החברתית-כלכלית ,היא תכנית הכשרה המבקשת
לחולל שינוי במדיניות הכלכלית-חברתית בישראל .התכנית עובדת עם סטודנטיות וסטודנטים
מצטיינים לכלכלה בעלי מוטיבציה ורצון לעצב את המציאות בישראל .היא מבקשת להקנות להם
כלים מקצועיים ,לדחוף אותם לחדד תפיסת עולמם ולקדם אותם בדרכם לעמדות השפעה.
עבור כך ,התכנית מלווה את משתתפיה לאורך שנה אקדמית ופועלת בשני צירים .הראשון ,ציר
אקדמי המבוסס על סמינר שנתי במסגרתו מתקיימות הרצאות ,סדנאות ודיונים בנושאי חברה
וכלכלה .החל בינואר מתחיל ציר שני ,מעשי-מקצועי ,הפועל במקביל לאקדמי .במסגרתו,
המשתתפים מתחלקים לצוותים וכותבים חוות דעת כלכליות וניירות מדיניות .זאת ,בליווי מנטור
מקצועי ,ולבקשת משרדי ממשלה וגופים ציבוריים נוספים .במהלך כתיבת נייר המדיניות
המתמחים והמתמחות בתכנית נדרשים לנתח ולפתור סוגיה כלכלית-חברתית אקטואלית ,נחשפים
באופן בלתי אמצעי למקבלי החלטות בדרגים נבחרים ופקידותיים ,ומקבלים הזדמנות ייחודית
להוביל שינוי ולהשפיע.
עד כה פעלה התכנית בתל אביב ובירושלים בלבד ,והיא מעוניינת לפתוח החל משנת הלימודים
הקרובה קבוצה גם בבאר שבע.
תיאור תפקיד:
•
•

•

הובלת מפגשי לימוד אקדמיים בבאר שבע וירושלים (כ 50-מפגשים בני  2שעות במהלך השנה)
בבאר שבע ,ריכוז ההתמחויות מול משרדי הממשלה וחניכה אישית של שניים מצוותי
המתמחים בכתיבת נייר עמדה למשרד ממשלתי .במסגרת זאת:
• הובלת תהליך עיצוב המתודולוגיה בפרויקט
• ליווי אישי וצוותי בתהליך העבודה במחקר ובכתיבת הדו"ח
• קיום פגישות צוותיות שבועיות (מתקיימות במסגרת המפגשים השוטפים של התכנית)
סיוע בניהול מפגשים משותפים לכלל הקבוצות (כ 5-מפגשים בימי שישי במרכז הארץ)

דרישות:
•
•
•
•
•
•
•

תואר ראשון בכלכלה – חובה
יתרון לתואר שני או לימודי תואר מתקדם
הזדהות עם ערכי התכנית
ניסיון משמעותי בייעוץ למגזר הציבורי או בעבודה במגזר הציבורי
הכרות מעולה עם מודלים כלכליים ,מתודות עבודה ומחקר
ניסיון ניהולי או ניסיון בהובלת צוותים פרויקטאליים
יכולת גבוהה לעמוד מול קהל ולהוביל דיון כלכלי בכיתה

תנאים :שליש משרה ,התחלת עבודה מיידית
להגשת מועמדות נא לשלוח קו"ח לעומר פייטלסון ,מנהל התכנית ,לכתובת
 pepapplication@gmail.comולמלא את טופס המועמדות בקישור זה
* הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,ופונה לשני המינים
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