
 
  

 

 למשרה חלקית תכנית יישום מדע בממשל –ממשק ב איש צוות דרוש/ה: רכז/ת

תכנית  –ממשק האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה מחפשת רכז/ת לתכנית הדגל שלה: "

 " יישום מדע בממשל

תכנית ממשק שואפת לגבש מנהיגות צעירה של בוגרי אקדמיה המוכשרים לפעול באופן 
אפקטיבי במגזר הציבורי במטרה להיטיב את קבלת ההחלטות בתחומי הסביבה בישראל ולקדם 

כתכנית שיח בין הקהילה המדעית ובין קובעי המדיניות הציבורית. ממשק הוקמה -את הדו
       .2011מדעי הסביבה בשנת לת לאקולוגיה ועל ידי האגודה הישראלי עמיתים

 /http://www.mimshak.org.ilאודות התכנית ראו: נוספים לפרטים 

 אור התפקידית

פיתוח התכנית מול משרדי הממשלה: מיפוי הסוגיות הסביבתיות שניתן לקדם בקרב משרדי  -

 הממשלה והרשויות הציבוריות השונות, איתור שותפים פוטנציאלים וגיוסם למחזורים הבאים 
קידום יעדים ארוכי טווח של התוכנית כולל שיתופי פעולה עם משרדי הממשלה ונציבות  -

 שירות המדינה
 יך הגיוס, האיתור והמיון של מועמדים למחזורים הבאיםליווי תהל -
 עזרה בגיבוש תכנית עבודה שנתית, ניהול תקציב התוכנית וביצועו  -
עזרה בתכנון וגיבוש ההכשרה המקצועית: יצירת מבנה ותמהיל התכנים בתכנית, אחריות  -

 ביצועית ואדמיניסטרטיבית 
 משך העצמה מקצועיתביסוס הקשר מול הבוגרים ובין הבוגרים, רישות וה -
 הפקת חומרים שיווקיים ואירועים מיוחדים -
 סיוע בגיוס כספים -
 שיפור ופיתוח מקצועי של התכנית תוך הערכה ומדידה רציפים של יעדיה והישגיה -
 השתלבות באגודה ובקידום יעדיה; סיוע למנהלת האגודה ולצוות במשימות עיתיות מיוחדות -
 ; ת לירושליםמיקום העבודה: תל אביב, כולל נסיעו -
 2016אוגוסט : תחילת עבודה -

 דרישות התפקיד

 :השכלה וניסיון

  יתרון( –יתרון; תואר בתחום רלוונטי )סביבה, מדיניות ציבורית  –תואר שני  

  רקע מעשי בנושאים סביבתיים בדגש על הבנת מורכבותם החברתית, הכלכלית והפוליטית
 של סוגיות סביבתיות בישראל

  היכרות מוכחת ומשמעותית עם עבודת הממשלה 
 ניסיון בעבודת צוות 
 ( 80% - 60%נכונות למשרה חלקית) 

 :אישיות תכונות

  ,יכולת הנהגה והובלה כריזמה 
 ויכולות  לעבודת צוות נכונות

 בינאישיות גבוהות

 ועמידה  יכולת ניהול עצמית גבוהה
 מדוקדקת במשימות

 משימתיות, יוזמה, תושייה 

  מול קהל  עמידהיכולת 
  התנסחות רהוטה בע"פ ובכתב

 יתרון משמעותי(–בעברית )אנגלית

 תשוקה לחולל שינוי בזירה ו מוטיבציה
 הסביבתית

 

הגיש קורות חיים ללינק: על המועמדים ל

FBKhttp://www.tfaforms.com/359754?tfa_1=01019&tfa_16= 

  יש להסביר בקורות החיים את התאמתך הייחודית לתפקיד. 
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