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     בירושלים הראשי המשרד:  העבודה מקום

 :התפקיד תיאור
 אחריותו לתחום הנוגעים סטטיסטיים, םמרכז, מנתח ומעבד נתוני. 
  מתעדכן באופן שוטף בחוק הביטוח הלאומי בנושאים בתחומי אחריותו, בתקנות ובחוקים

 .רלוונטיים נוספים ובספרות המקצועית המקומית והעולמית בתחום שבאחריותו
 נושאים הקשורים לתחום עבודתומשתתף בתהליכי התכנון וההערכה של החקיקה ב. 
 מכין מחקרים ודוחות לפרסום של מינהל המחקר והתכנון, הרלוונטיים לתחום עיסוקו. 
 מרכז, מעבד ומוסר מידע בנושאים הנוגעים לתחום פעילותו. 
 יוזם שיפורים, הצעות למדיניות ולרפורמות בתחומי עיסוקו. 
  והתכנון, בביטוח לאומי בכלל ומחוצה משתף פעולה עם גורמים רלוונטיים במנהל המחקר

 .לו, תוך התחשבות בסדרי העדיפות של הממונים עליו
  משתתף בישיבות ובפורומים במוסד, בממשלה, בכנסת ובמוסדות רלוונטיים נוספים בכל

 .הנוגע לתחומי פעילותו, במטרה לקדם באופן מקצועי את הנושאים הנ"ל
 הממונים ולהוראות לצורך תאםמבצע פעולות נוספות בה. 

 הנדרשים: הכישורים

 שנים 3 של וניסיון החברה במדעי או סטטיסטיקה בכלכלה, ראשון תואר אקדמית, שכלהה 
 .בעבודה

 השני התואר בעבודה. שנתיים של וניסיון החברה במדעי או סטטיסטיקה בכלכלה, ניתואר ש 
 .יתרון יהווה

 :נוספות דרישות

 ממוחשבים. באמצעים נתונים ובעיבוד בניתוח יסיוןנ 
 .ידע וניסיון בביצוע מחקרים וניתוחים סטטיסטיים 
 הסטטיסטית תוכנהידע וניסיון ב SAS. כגון נוספות בתוכנות וניסיון ידע גם רצוי R ו-

STATA. 
 .ידע בשיטות מחקר 
 .כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית 
 .יכולת כתיבת דו"חות ומאמרים מקצועיים 
  המוסד בתחום האחריות.יכולת לייצג את 
 .ידע בשפה האנגלית 



 :             הערות

 המועמדים/ות למשרה יידרשו לעבור בהצלחה במבחני התאמה לקביעת הכשירות לתפקיד. 
 למשרה בקשה טופס את הבקשות בצירוף תעודות השכלה וקורות חיים יש להגיש על גבי 

 13לאגף משאבי אנוש לממונה על המכרזים במשרד הראשי שד' וייצמן  ,8015 בל פנויה
בקשות שיגיעו . 16:00 בשעה תשע"ט, בטבת י' ,2018 ברבדצמ18  לתאריך עד, ירושלים

 .לאחר מועד זה, לא יובאו בחשבון
  :6-02463154טלפון לבירורים. 

 

https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t8015.pdf
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t8015.pdf

