متدرب/ـة لالنضمام لفريق دراسة المجتمع العربي
مطلوب باحث/ـة
ّ
يعتبر معهد بروكاديل معهدا اجتماعيا تطبيقيا ،وهو من احدى المعاهد الرائدة في اسرائيل.
نسعى ومن خالل االبحاث المتقنة والمعلومات الدقيقة ،الى اتخاذ افضل القرارات ،فيما يخص المساعدة والرفاهية على مستوى الفرد وعلى
مستوى الدولة ،بمجتمعيه ،العربي واليهودي.
يقوم المعهد بتشخيص ودراسة القضايا الرئيسية في المجتمع ،مثل المشاركة في توجيه السياسات ،اعداد البرامج وتحسين الخدمات
االجتماعية للفرد ،االسرة والمجتمع المحلي .وذلك بهدف تعزيز المناعة االجتماعية لدولة اسرائيل ولرفاهية جميع مواطنيها.
يتم حاليا تشكيل فريق مهني ومختص داخل المجتمع العربي من قبل المعهد ،وذلك للتعامل مع مختلف القضايا العالقة والتي تخص المجتمع
العربي في اسرائيل ،بما في ذلك التعليم العالي والقرارات التي تصدر عن الحكومات المختلفة.

תיאור תפקיד:
 קשר עם גורמים שונים לאיסוף מידע ולראיונות
 עיבוד וניתוח נתונים כמותיים (שימוש בכלים כמו אקסל)STATA ,SPSS ,
 בניית שאלוני מחקר וסיוע בתכנון וביצוע של איסוף הנתונים
 השתתפות בכתיבת דוח המחקר ומסמכים נוספים לפי הצורך
 השתתפות בהצגת ממצאי המחקרים בפני קובעי מדיניות והקהל הרחב
דרישות התפקיד:
 תואר שני (או בשלבי סיום) במדעי החברה או בתחום רלוונטי אחר
 רקע בשיטות מחקר כמותיות ויכולת לבצע ניתוחים סטטיסטיים (רצוי)
 רקע בשיטות מחקר איכותניות (רצוי)
 שליטה בתוכנות ( OFFICEבדגש על שימוש באקסל)
 יכולת כתיבה ברמה גבוהה
 אנגלית ברמה גבוהה
 יחסי אנוש מעולים :יכולת עבודה בצוות ועם אנשים מארגונים שונים ולקוחות
 יכולת עבודה עצמאית
 יכולת לנסוע ,לפי הצורך ,לנגב ולגליל לראיונות וסיורים .לפי תקופות ,כפעמיים בחודש .נסיעה תימשך כ-
 11–10שעות
 יינתן יתרון לדובר השפה הערבית
 מקום העבודה :ירושלים
להגשת מועמדות נא לשלוח קורות חיים בלינק
http://www.jobbing.co.il/slfb/Org93/linkgen.aspx?OI=93&FC=2165&RF=2
בשאלות הבהרה ניתן לפנות לד"ר יונתן אייל yonatane@jdc.org

نبذة حول بيئة العمل في المعهد:
يجري العمل البحثي في المعهد من خالل مجموعات عمل غير متجانسة ومتعددة المجاالت بغية التعليم المتبادل واإلثراء المهني .يتميز
التطور المهني والذاتي للعاملين فيه ،وذلك استنادًا إلى مفهوم مفاده
المعهد ببيئة عمل مريحة وداعمة ،ويقوم بتوفير مصادر عديدة لخدمة
ّ
أن العامل البشري هو العنصر المركزي في العمل البحثي المع ّمق والمهني المتميز.

דרוש/ה חוקר/ת מתמחה לצוות מחקר אוכלוסייה ערבית
מכון ברוקדייל הוא מכון המחקר החברתי היישומי המוביל בישראל .דרך לימוד יסודי ,מחקר קפדני וידע
מעמיק ,אנו מסייעים לטיוב החלטות מרכזיות הנוגעות לרווחת אנשים ,ותורמים לחיזוקה של החברה בישראל.
המכון מזהה וחוקר נושאי מפתח בחברה ושותף להכוונת מדיניות ,לעיצוב תכניות ולטיוב שירותים חברתיים
לאדם ,למשפחה ולקהילה .זאת ,למען העצמת החוסן החברתי של מדינת ישראל ולרווחת כלל תושביה.
צוות האוכלוסייה הערבית מתגבש בימים אלה ויעסוק במגוון נושאים כגון החלטות ממשלה הנוגעות
לאוכלוסייה הערבית בישראל וההשכלה הגבוהה.

תיאור תפקיד:
 קשר עם גורמים שונים לאיסוף מידע ולראיונות
 עיבוד וניתוח נתונים כמותיים (שימוש בכלים כמו אקסל)STATA ,SPSS ,
 בניית שאלוני מחקר וסיוע בתכנון וביצוע של איסוף הנתונים
 השתתפות בכתיבת דוח המחקר ומסמכים נוספים לפי הצורך
 השתתפות בהצגת ממצאי המחקרים בפני קובעי מדיניות והקהל הרחב
דרישות התפקיד:
 תואר שני (או בשלבי סיום) במדעי החברה או בתחום רלוונטי אחר
 רקע בשיטות מחקר כמותיות ויכולת לבצע ניתוחים סטטיסטיים (רצוי)
 רקע בשיטות מחקר איכותניות (רצוי)
 שליטה בתוכנות ( OFFICEבדגש על שימוש באקסל)
 יכולת כתיבה ברמה גבוהה
 אנגלית ברמה גבוהה
 יחסי אנוש מעולים :יכולת עבודה בצוות ועם אנשים מארגונים שונים ולקוחות
 יכולת עבודה עצמאית
 יכולת לנסוע ,לפי הצורך ,לנגב ולגליל לראיונות וסיורים .לפי תקופות ,כפעמיים בחודש .נסיעה תימשך כ-
 11–10שעות.
 יינתן יתרון לדובר השפה הערבית
 מקום העבודה :ירושלים
להגשת מועמדות נא לשלוח קורות חיים בלינק
http://www.jobbing.co.il/slfb/Org93/linkgen.aspx?OI=93&FC=2165&RF=2
בשאלות הבהרה ניתן לפנות לד"ר יונתן אייל yonatane@jdc.org

כמה מילים על סביבת העבודה במכון:
עבודת המחקר במכון מתבצעת בצוותים הטרוגניים ורב תחומיים המאפשרים למידה הדדית והפריה מקצועית.
המכון מתאפיין בסביבת עבודה נעימה ותומכת ,ומשקיע משאבים רבים לטובת הפיתוח המקצועי והאישי של
העובדים ,זאת מתוך תפיסה כי המשאב האנושי הוא המרכיב המרכזי בעבודת מחקר מעמיקה ,מקצועית,
המתאפיינת במצוינות.

