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בפרויקט מרתקת לעבודה  כלכלי מוביל ת/ה חוקר/לזרוע המחקר הכלכלי דרוש
 מחקר של משרד העבודה והרווחהה

 
 ?מי אנחנו

אנחנו מייעצים לבכירים . המובילות בישראלהינה אחת מחברות הייעוץ ) www.pareto.co.il( קבוצת פארטו
ומשפיעים על תהליכי קבלת החלטות מהותיים הנוגעים  ארגונייםאסטרטגיים ו, כלכלייםבמשרדי ממשלה בנושאים 

חברת פארטו משמשת כיום כחברת המחקר של זרוע העבודה . חברתית-לעיצוב המשק הישראלי והמדיניות הכלכלית
 .מובילים המתמחים במדיניות שוק העבודהומעסיקה צוות של חוקרים 

 

 זרוע העבודההמחקר של  פעילות
והשירותים החברתיים פועלת לקידום התעסוקה במשק באמצעות פיתוח  הרווחה ,זרוע העבודה במשרד העבודה

ווח גיבוש מדיניות ממשלתית ארוכת ט, וניהול של הכשרות מקצועיות ושל תכניות תעסוקה עבור אוכלוסיות ייחודיות
מחקרי המדיניות שאנו מובילים  .וקידום סביבה תעסוקתית העונה על צרכי שוק התעסוקה העתידי, מבוססת נתונים

ולסייע בהערכת היישום , שוק העבודהאודות  יםכלכלי-מקרוכלכליים ו-ים מיקרועבור הזרוע נועדו לספק ניתוח
 . והאפקטיביות של התכניות וההכשרות המקצועיות

 

 :מהות התפקיד
 Empirical Labor( אודות שוק העבודה בישראלאמפיריים מקרו מיקרו והובלת מחקרי תשתית ומחקרי  •

Economics( 
 )Econometric Program Evaluation(הובלת מחקרי הערכת אפקטיביות של תכניות תעסוקה  •
 מנהליים ייחודיים של זרוע העבודהקידום השימוש במסדי נתונים  •
 קידום ופיתוח מדיניות התעסוקה של זרוע העבודה, ושותפות בחשיבה מתן המלצות למדיניות •

 

 :דרישות התפקיד
 בכלכלהמחקרי שני תואר  •
 משמעותי יתרון –תואר שלישי או לימודים לתואר שלישי בכלכלה  •
 או במחקרים להערכת אפקטיביות של תכניות תעסוקה/שוק העבודה ומוכח במחקר אמפירי של ניסיון  •
 )SPSSאו  SASאו  Stataאו  R(לניתוח נתונים  בתוכנות סטטיסטיותמלאה שליטה  •
 אקונומטרימיומנות גבוהה בעבודה עם מסדי נתונים מורכבים ובניתוח  •
 לרבות הנחיה מקצועית וניהול של חוקרים ועוזרי מחקר, יכולת הובלה וניהול של פרויקטי מחקר •
 בעבודה מול גורמי חוץ ויכולת גבוהה של פרזנטציה ועמידה מול קהל  אסרטיביות ושירותיות •

 

 :תנאי ההעסקה

 )שעות חודשיות 100-היקף מוערך כ( Freelanceכעצמאי בחוזה העסקה שעתית  •
 משרדי זרוע העבודה ממוקמים בירושלים|  עבודה גמישה מהבית •
 לבעלי ניסיון מתאים תנאי שכר אטרקטיביים •
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