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 עסקים כלכלהסטודנט/ית לאגף  ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה דרוש/ה

 
 ירושליםמקום העבודה: 

 שעות חודשיות 120עד -שעות 96  היקף המשרה:

 משרות 2

 

 תאור העיסוק 
 

 .ניתוח סטטיסטי של נתונים על שוק העבודה הישראלי

 .ומסמכים מתודולוגים באנגלית קריאת מחקרים כלכליים

 ים.בקרות על סקר

 .כתיבת ניתוחים כלכליים ועבודה עם מאגרי נתונים 

 שונים.של אומדנים  יםבנייה, פיתוח וחישוב

 ל הנחיות והמלצות בינלאומיות.ריכוז וניתוח ש

 סיוע לאנליסטים ביחידה 

 .המשרה בעלת מאפיינים מחקריים

 .כי העבודה ולדרישות הממונהביצוע פעולות נוספות בהתאם לצר

 

 

 דרישות סף:

גבוהה או במוסדות להכשרת  ידי המועצה להשכלה-סטודנט/ית הלומד/ת במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על

לרבות סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון נוסף, או לתואר שני  הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד העבודה,

 די המועצה להשכלה גבוהה.-שלישי המוכר על או סטודנט/ית הלומד/ת לתואר נוסף,

 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.

 

 נתונים נוספים רצויים:
 

 .ידיעת השפות עברית ואנגלית ברמה גבוהה 

 תכנת סאס/ידע ב R  . 

 .ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע 

 .יכולת לימוד מהירה ויצירתיות 
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 .עדיפות לסטודנטים בכלכלה סטטיסטיקה 

 .עדיפות לסטודנטים המעוניינים להמשיך לתואר שני מחקרי 

 
 של שנה וחצי לפחות.רצוי אופק תעסוקה 

 
 :הערות

 
תקופה זו כוללת את כל תקופות ההעסקה במשרת   . משך העסקה במשרת סטודנט/ית היא עד חמש שנים.1

 )לרבות תקופת העסקה במשרה במשרדי ממשלה אחרים(. סטודנט/ית בשירות המדינה

 צרכי המשרד ותקציבו.י שעות בחודש, זאת לפ 120תהיה עד  . העסקתו המרבית של סטודנט/ית2

ם לצרף אישור העסקה המפרט את הערה: סטודנטים שהועסקו ב"משרת סטודנט" במשרד ממשלתי אחר, חייבי

קורות חיים, בצירוף אישור לימודים לשנת הלימודים  תקופת העסקה באותו המשרד, ופירוט שעות העבודה. 

  אגף עסקים כלכלה" –בציון "עבור משרת סטודנט   yardent@cbs.gov.ilיש לשלוח לכתובת מייל:  , תש"פ

 .יקבלו מענהרק פניות מתאימות  . 15.12.2019: עד לתאריךמועד סיום הגשת המסמכים:  
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