
פומבי86313:מכרז מספר

81046410:מס' המשרה
סטודנט/ית משאבי אנוש גיוון תעסוקתי- חרדי  1 - משרות.:תואר המשרה

אגף משאבי אנוש:היחידה
ירושלים:המקום
משרד העלייה והקליטה:המשרד
דרגה שנא - שנג דירוג 71 סטודנטים לפי שע'.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

סיוע לעובדים המקצועיים ביחידה במטלות שונות.
התמחות בתחום העיסוק הספציפי ליחידה ושילוב

הידע האקדמי החלקי לשם קידום הנושאים שבאחריות.
סיוע בתחזוק מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז

מידע לרבות הפקת דו"חות בהתאם להנחיית הממונים.
סיוע בגיבוש של שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם.

סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונים.

דרישות המשרה:

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.
כישורים ונתונים נוספים:

----------------------------------------
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.

הערות:
******************************

1. 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).
2. העסקתו המרבית של סטודנט/ית תהיה עד 120 שעות בחודש, זאת לפי

צרכי המשרד ותקציבו.

הערות:

אגף משאבי אנוש עוסק בקליטה וגיוס עובדים , טיפול שוטף בעובד לאורך שירותו
במשרד ,תוך מיצוי זכויות וקיום חובות עובד מדינה, תנאי שכר נלווים, ניהול

נוכחות עובדים, קידומי עובדים, טיפול בתנאי שירות, רווחת עובד, פרישה וכו'.
כמו כן האגף אחראי על תחומי יישום חקיקה רלוונטית, החלטות ממשלה והנחיות

נציב שירות המדינה בתחום הגיוון התעסוקתי.
סטודנט שייבחר יסייע:

• במיפוי המצב הקיים בנושא גיוון תעסוקתי לאוכלוסיות שנקבעו.
• בהטמעת הגיוון התעסוקתי, ובכלל זה סיוע בבחינה ואיתור אקטיבי של

אוכלוסיות היעד.
•באיתור חסמים בהטמעת יעדי ייצוג הולם בכלל הדרגות והתפקידים וניתוחם.

לרבות חסמי גיוס, איתור ומיון, חסמי התפתחות לתפקידים
ניהוליים ועוד.

• בעבודת ממונה גיוון תעסוקתי בגיבוש הוצאה לפועל של תכנית עבודה
שנתית להסרת חסמים והתמודדות עם אתגרים להטמעת הגיוון התעסוקתי במשרד.

דרישות רצויות נוספות:
PowerPoint - ו WORD Excel כולל OFFICE ידע נרחב במערכות

יסודיות וקפדנות בביצוע משימות
יכולת סדר וארגון,יחסי אנוש טובים,דיסקרטיות, אמינות

כושר תיאום וארגון, יכולת לעבודה עצמאית
משרה מיועדת לחרדים

להלן הגדרות הזכאות להשתייכות לאוכלוסייה החרדית:
אישה שמתקיים לגביה אחד מאלו לפחות:

•מקומות הלימוד של ילדיה עד גיל 49 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים
שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך

מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.
•בעלה למד בישיבה קטנה

•למדה בסמינר חרדי
גבר שמתקיים לגביו אחד מאלו לפחות:

•מקומות הלימוד של ילדיו עד גיל 49 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים
שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך

מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.
•למד בישיבה קטנה

•התנדב לשירות אזרחי המופעל מכוח סעיף 0 לחוק דחיית שירות לתלמידי



. ישיבות שתורתם אומנותם, תשס"ב 2002
•היה זכאי בחמש השנים האחרונות, למשך שנה מלאה אחת לפחות, ל"מלגת

לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה
לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שפרסם משרד החינוך מעת לעת.

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.
במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.

המכרז פורסם ביום : ג' באדר, תשפ"א (15/02/2021)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : י' באדר, תשפ"א (22/02/2021)



בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


