בס"ד

למשרד הפנים – מחוז חיפה
דרוש/ה מועמד/ת לתפקיד סטודנט/ית לוועדה הגאוגרפית חיפה
בהיקף של עד  96שעות

למחוז חיפה במשרד הפנים דרוש/ה סטודנט/ית לעבודה בוועדה הגאוגרפית
חיפה עם רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה בתחום צמצום פערים ברמה
המרחבית באמצעות שינוי גבולות ,חלוקת הכנסות ,איחוד רשויות מקומיות
ושינוי מעמד מוניציפאלי.
נדרשת התעניינות בכלכלה מקומית ,תכנון ערים ורשויות מקומיות.
תיאור התפקיד
סיוע לעובדים המקצועיים ביחידה במטלות שונות.
התמחות בתחום העיסוק הספציפי ליחידה ושילוב הידע האקדמי
החלקי כדי לקדם את הנושא עליו הופקד/ה ביחידה.
סיוע בתחזוק מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז מידע
לרבות הפקת דוח"ות בהתאם להנחיית הממונים.
סיוע בגיבוש של שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם.
סיוע בעבודה אדמיסטרטיבית.
מבצע/ת מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונים.
דרישות סף:
סטודנט/ית הלומד/ת במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על-ידי המועצה להשכלה
גבוהה או במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד העבודה,
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 במכינה קדם אקדמית.
סטודנט/ית הלומד/ת בשנת השלמה לתואר שני ,או סטודנט/ית הלומד/ת במוסד
להשכלה גבוהה בשנת השלמה להסמכה לראיית חשבון.
רצוי סטודנט/ית בתחום גאוגרפיה ,משפטים ,כלכלה ,מינהל עסקים ,מדעי
המדינה ,מדיניות ציבורית ותכנון ערים ואזורים.
נתונים נוספים רצויים:
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
מוכוונות ומוטיבציה גבוהה במגזר הציבורי
יכולת ניתוח גבוהה
יכולת הצגה וניסוח

יחסי אנוש מעולים

הערות:
 .1משך 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).
 .2העסקתו המרבית של סטודנט/ית תהיה עד  96שעות בחודש ,זאת לפי
צרכי המשרד ותקציבו.
קורות חיים מתאימים בצירוף תעודת השכלה ואישור לימודים עדכני יש לשלוח
לכתובת מייל ronith@moin.gov.il

מועד סיום הגשת המסמכים עד לתאריך 2.1.19
קורות חיים ללא מסמכים מצורפים לא יתקבלו
רק פניות מתאימות תענינה

