
 

 שותפויותקשרי מעסיקים,  פיתוח ת/דרוש/ה מנהלבהייטק לתעסוקת חרדים  למיזם חדשני

 ומיזמים

 

חדשני   בהייטק  למיזם  חרדים  שללתעסוקת  העבודה   שותפות  משרד  חרדים*,  לתעסוקת  הקואליציה 

 להגביר את . מטרת המיזם    שותפויות ומיזמים מיוחדים קשרי מעסיקים,  פיתוח  מנהל/ת    ה/והג'וינט דרוש

וידע   כלים  והטמעת   זיהוי  תוך  מפתח  בתפקידי  הישראלית  ההייטק  בתעשיית  חרדים  של  שילובם 

  רלוונטיים. 

 :תפקיד הגדרת

אנוש, -טק בהנהלות, במחלקות משאבי-בתחום ההיי   בעלי תפקידים הובלה ואחריות על קשר עם   •

 במחלקות הטכנולוגיות, במחלקות לאחריות תאגידית וכיוב' בשותפות עם מנהל התוכנית. 

   .מיפוי הביקוש לעובדים לצורך   טק-שיתופי פעולה עם גורמים בהייובניית תשתיות  •

 . ניהול וקידום פרויקטים ומיזמים חדשניים בתחום  •

ועל רישות המשתתפים בתעשייה  פיתוח, הובלה ובקר • הלכה ה על תוכנית מנטורינג למשתתפים 

   .למעשה

תיאום   • כולל  יעוץ  ליווי שוטף של המעסיק  וטיפוח הדרכות,  ובקרה אחרי התקדמות, פיתוח  מעקב 

   .קשרים ועוד 

 . כתיבת מסמכי יסוד מקצועיים, הכנת מצגות והצגתן בפורומים שונים  •

  .פיתוח וניהול ידע ותוכן מקצועי •

 . פיתוח והובלת אסטרטגיית מדידה והערכה לכלל התכניות במיזם  •

 דרישות: 

 גמות.הכרות מעמיקה של עולם ההי טק, צורכי הענף ומ •

  – שנים לפחות בניהול פרויקטים והובלת מיזמים מורכבים, בניה וניהול תקציב  3סיון של  ינ חובה:   •

 בתחום התעסוקה. עדיפות לפרויקטים ותכניות  

 . חובה והבנת מעגל החיים של עובד בקרב מעסיקים בהיי טק  אנוש -משאבי בתחום ניסיון  •

 . חובה –ניסיון בתחום קשרי מעסיקים  •

  .יתרון –מנטורינג סיון  בתכניות ינ  •

 , קבלת החלטות. ףותיעדותכנון וניהול זמן, ריבוי משימות  –יכולת עבודה עצמית  •

 כישורים בין אישיים מעולים ויכולת כתיבה.  •

 ומערכות אופיס.  שליטה טובה בסביבה ממוחשבת  •

 . יתרון –יכולת התנסחות באנגלית  •

כלכלה/מנהל  / המחשבחובה, יתרון לבעלי תואר בתחום מדעי החברה  –או אקווילנטי  ואר ראשון ת  •

 . מדעי ההתנהגותו עסקים 

 תנאים נוספים:

 משרה מלאה   •

 נדרשת ניידות  גבוהה   - ירושלים  בסיס העבודה •



 

 .   2021בינואר    14עד לתאריך ה    JDC.5A.B1D@applynow.ioלשלוח באמצעות המייל    קורות חיים יש  

 רק פניות מתאימות יענו  

וחברתיים  ציבוריים  וארגונים  פילנתרופיות  קרנות  בין  שותפות  היא  חרדים  לתעסוקת  הקואליציה   *

( במטרה להביא לפריצת דרך Jewish Funders Network)  JFN-בית הנשיא וארגון ה  הפועלת בחסות 

 של הציבור החרדי בישראל. בהיקף ובאיכות התעסוקה
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