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 תשע"טאב  י"א

 סטודנט/ית למטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"

 י במשרד לשוויון חברת

 759משרה מספר 
 

 מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" היחידה:

 לעתים נסיעות לירושלים וברחבי הארץ: אזור המרכז, כולל מקום המשרה

 שעות חודשיות 90שעות חודשיות, התחייבות למינימום  120 חלקיות משרה:

 שנג-שנא דרגה:

 תיאור התפקיד

  סיוע בניהול עבודת המטה ליישום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" מול גורמים

 בממשלה, במגזר העסקי ובמגזר השלישי.

  דיגיטליים לאומיים וצוותי יישום במשרדי הממשלה, במסגרת סיוע בליווי פרויקטים

מיום  1046להחלטת ממשלה  3.ב.2המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית", בהתאם לסעיף 

: בתחומים שונים, כגון: דיגיטציה של תהליכי שירות משפטי לאזרח, 15.12.2013

לכלה וברשות דיגיטציה בפיננסים ובנקאות, יישום פרויקטים דיגיטליים במשרד הכ

 החדשנות.

 ידי -סיוע בתכנון ויישום של פרויקטים דיגיטליים לאומיים המבוצעים ישירות על

 המטה, לרבות ביצוע מעקב ובקרה.

  עריכת וכתיבת מסמכים, דיונים ומצגות, ניירות מדיניות, תכניות עבודה וחומרים

 מקצועיים שונים.

 ות.איסוף מידע, ניתוח נתונים, גיבוש תובנות והמלצ 

 פי דרישות הממונה. -ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצרכים ועל 

 

 דרישות המשרה

 סף: דרישות 

 השכלה:
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ידי המועצה -סטודנט/ית לתואר ראשון או שני הלומד/ת במוסד להשכלה גבוהה המוכר על
 להשכלה גבוהה.

 שפות:

 כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.

 האנגלית.ידיעה טובה של השפה 

  

 דרישות נוספות ורצויות:

 יתרון. -סטודנטים עם יתרת לימודים של שנתיים לפחות

 הצטיינות במסגרות שונות.

 בעלי ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע ועם תוכנות אופיס.

 יכולת עבודה עצמאית וקבלת החלטות.

 פה. -כושר הבעה בכתב ובעל

 מול קהל.ייצוגיות, כושר שכנוע ויכולת עמידה 

  

 הגשת המועמדויות:

      giyus@mse.gov.il קורות חיים לכתובת המייל  1908/26/יש להעביר עד ליום 

 )חובה לציין את מספר המשרה(.  975משרה מספר 

 יענו.י פניות מתאימותרק 

 המשרה פונה לגברים ונשים כאחד.

 ציון מספר משרה, לא יקבלו התייחסות.קורות חיים ללא 

 באופן מיידי  -איוש המשרה

נוספות ו/או אחרות,  המשרד שומר לעצמו את הזכות להפנות את הסטודנט/ית הנבחר/ת ליחידות
 בהתאם לצורך.
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