הצעות עבודה
 .1ל'יזמה למחקר יישומי בחינוך' דרוש/ה חוקר/ת ומנהל/ת
ליחידה בנושא הנגשת ידע מחקרי כבסיס לעשייה
ולמדיניות.
מועד אחרון להגשת מועמדות16.11.17 :
התפקיד כולל אחריות תוכנית ומנהלית על הפקת כ 20-תוצרים מחקריים (סקירות ודוחות)
בשנה .אופי התוצרים מגוון וכולל בירור מושגי ,תמונות מצב ,השוואות בין-לאומיות ,הצפת
דילמות ואתגרים ,מיפוי מגמות מתהוות והצעת אפשרויות פעולה בתחומים ובנושאים שונים.
התפקיד כולל:
 פיתוח מתודולוגי של תהליכי המחקר והכתיבה ,הערכתם מחדש לאורך תקופה
ועדכונם בהתאם ליעדים ולחוות הדעת מהמזמינים.
 תיאום ציפיות מחקריות עם מזמין הפעילות :ארגוני תשתית המעורבים בעיצוב
מדיניות חינוך ובכירים במשרד החינוך.
 שילוב בין עבודה מחקרית עצמאית (עיבוד ידע מחקרי וכתיבה) ובין ניהול עבודה עם
חוקרים חיצוניים ועם חברי צוות נוספים ביזמה ,תוך תיאום וסנכרון העבודה על כל
תוצר ועבור היחידה כולה.
 התייעצות עם בעלי עניין נוספים והעשרת התוצר בתשומותיהם.
 הנגשת התוצר המחקרי למזמין באמצעות שילוב אינפוגרפיקה ,הכנת מ ֶצגֶת והצגת
התוצר בעל פה.
כישורים נדרשים:
 תואר שני במדעי החברה או הרוח; יתרון לבעלי תואר שלישי.
 8 שנות ניסיון רלוונטי בכתיבת מחקרים ודוחות ,לרבות חיפוש במאגרי מידע ,סיכום
וארגון מחדש של ידע מחקרי ,מיפוי והמשגה של נושאים מגוונים.
 3 שנות ניסיון בהובלת צוות בתהליכי פיתוח או מחקר.
 כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה בעברית ובאנגלית.
 ניסיון בהצגה של ידע ונתונים באמצעים ויזואליים ,לרבות ידע בתוכנות מחשב
מתאימות – יתרון.
היקף משרה( 80% :בהמשך תיתכן הרחבה למשרה מלאה).
תחילת העבודה :מיידית.
מקום העבודה :כפר ההיי-טק ,גבעת רם .ירושלים.
תהליך המיון :להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים ולהגיש תרגיל התרשמות ראשון עד
לתאריך .16/11/2017
פרטים בקישור
מועמדים שיעברו את הסינון הראשון יתבקשו לציין שמות של שלושה ממליצים.

 .2הצעת עבודה זמנית
דרוש/ה מחליף/פה למנהלת אקדמית של תכנית אלפא באוניברסיטה העברית
דרוש/ה מחליפ/ה זמנית למנהלת האקדמית של תכנית אלפא באוניברסיטה העברית החל
מדצמבר .2017
מדובר בתכנית לתלמידי תיכון מחוננים במדעי הטבע העושים עבודות חקר במעבדות
האוניברסיטה.
התפקיד כולל אחריות על תהליך האיתור המיון ,הנחיית המרצים והמנחים ,קשר עם
המעבדות והחוקרים .קשר שוטף עם התלמידים וההורים ,בתי הספר והנהלת התכנית
הארצית .כמו כן ליווי ובקרה של תהליך הכתיבה של עבודות הגמר ,שותפות בועדה פדגוגית
ובהחלטות פדגוגיות ,שותפות בתהליך החברתי וליווי הצוות החברתי.
דרישות התפקיד:
תואר שלישי במדעים הניסויים (או לקראת סוף תואר שלישי) ,נסיון בעבודה עם בני נוער
ובהוראה,
רקע בחינוך  -יתרון.
נסיון ניהולי – יתרון.
העסקה לפי שעות בהיקף של משרה מלאה .תתאפשר גמישות בהיקף המשרה למועמדים
מתאימים.
לפרטים נוספים:
אשל אופירeshelo@savion.huji.ac.il 054-8820146 ,
שירה הירשshira.hirsh@mail.huji.ac.il ,054-4897090 ,

