מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
דרוש/ה:

סטודנט/ית (מדיניות סביבה וחקר שווקים)

תאריך אחרון להגשת מועמדות16/12/2021 :

מקום משרה :משרד החקלאות ופיתוח הכפר  -החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה
מועד תחילת עבודה משוער :

מיידי

מקום העבודה :משרד החקלאות – -ראשון לציון ( בית דגן)

היקף המשרה :משרת סטודנט (עד  120שעות)
תיאור התפקיד:
סיוע לממונה בקידום מדיניות בתחומי ייצור מקומי של תוצרת חקלאית טרייה ,שיווק ודיגיטציה ,סביבה וקיימות
איתור מידע ,תרגום ,עיבוד ,עריכה וכתיבה של מסמכי מדיניות
בניית מצגות ברמה מקצועית גבוהה – היכרות עם תוכנות דוגמת canva
ניסיון בביצוע סקרים ובעיבוד נתוני סקר
ניסיון בניהול קבוצות עבודה ושולחנות דיון/שיתוף ציבור
ביצוע מטלות נוספות על פי דרישת הממונה וצרכי היחידה.
דרישות סף:
סטודנט/ית הלומד/ת במוסד להשכלה גבוהה המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה או במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים
שבפיקוח משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,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.
שימת לב  -בהתאם להוראת התקשי"ר :11.131
יש לצרף אישור לימודים אקדמיים עדכני התומך בדרישות הסף,
כישורים ונתונים רצויים נוספים:
ידיעת השפות העברית ברמה גבוהה כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל-פה.
שליטה מלאה באנגלית – כושר ביטוי גבוה בכתב ויכולת גבוהה לעיבוד מידע באנגלית.
ידע וניסיון בעבודה עם רשתות חברתיות.
ידע וניסיון בהכנת מצגות.
ידע וניסיון בעבודה עם תוכנות עיצוב.
ניסיון בעבודה עם ציבור מגוון.
תודעת שירות גבוהה ויכולת לעבודת צוות והנעת עמיתים.
עדיפות לבעלי ניסיון בהדרכה.
עדיפות לסטודנטים לתואר שני.
הערה:
* 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).
* העסקתו המרבית של סטודנט/ית תהיה עד  120שעות בחודש ,זאת לפי צרכי המשרד ותקציבו.

רק פניות מתאימות תעננה.
המשרה פונה לגברים ונשים כאחד.
קורות חיים ,אישורי השכלה וניסיון יש להעביר
עד לתאריך  16/12/2021פניות שיגיעו לאחר תאריך זה לא יענו.
לגב' ציפי סבג פרידקין במייל tsipip@moag.gov.il
בנושא  :קורות חיים -סטודנט מדיניות סביבה וחקר שווקים

