
 

 דרוש/ה סטודנט/יתלנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות למשרד המשפטים 

 

 המשרה מיועדת לבני החברה הערבית – סטודנט/ית תואר המשרה:
 
 

 1מספר משרות: 
 

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותיחידה: 
 

 חיפה עיר:
 

 קרית הממשלה, בניין הטיל רחוב:
 

 וף לסיווג ביטחוני ומילוי טפסי קליטהכפב מיידי תחילת העסקה:
 

 שעות  69 הקף המשרה:
 

 תפקיד:  רתיאו
אופן עצמאי? במטלות  ולבצע אחריות קחתל /תמסוגלמוכחות?  ביצוע ויכולותיש לך ראש גדול 

עוניין להשפיע על פני החברה ולסייע לאזרחי המדינה ותושביה? מתעניין בזכויות אדם ובזכויות מ
 ת?  אנשים עם מוגבלו

 לרשויות והנחיות מסמכים כתיבת, מחלקת נגישותהעבודה ב תכנית ותפעול בניהול סיוע
 ,דיון סיכומי; שונים גורמים של התייחסויות ריכוז; מקומיות, משרדי ממשלה וגופים שונים

 .החלטות יישום ואחר שונים גורמים מצד משימות ביצוע אחר ובקרה מעקב

 האקדמי הידע שילוב תוך היחידה של העיסוק בתחומי סיוע, המקצועיים הצוותים בריכוז סיוע
 .היחידה של האחריות שבתחום הנושאים קידום לשם

 בהפקת סיוע; טיפול המשך לצורך עריכתםבו חומרים בעיבוד ביחידה המקצועיים לגורמים סיוע
 .הממונים להנחיית בהתאם שיטתי באופן נתונים מאגרי תחזוקת, ניהוליים וכלים חות"דו

 .שונות מטלות בביצוע ביחידה המקצועיים לעובדים סיוע

 .הממונים להנחיית בהתאם נוספות מטלות ביצוע

 
 

 דרישות המשרה: 
 במוסד ת/הלומד או שני או ראשון לתואר גבוהה להשכלה מוכר במוסד ת/הלומד ית/סטודנט

 ת/הלומד ית/סטודנט כולל לא) והתעשייה הכלכלה משרד שבפיקוח וטכנאים הנדסאים להכשרת
 (.נוסף שני/ראשון לתואר

 מלאים עבודה ימי 3 -כ) גבוהה פניות. לפחות שנתיים של שירות אופק בעלי לסטודנטים עדיפות
 (בשבוע

 (יתרון – הערבית השפה ידיעת) בוריין על האנגליתהשפה ו העברית השפה ידיעת

 .ממוחשבת הסביבב עבודה

 
 
 
 
 



 )במידה ויש( דרישות רצויות:
 מידע מאגרי עם בעבודה סיוןוני ידע

 עבודה בלחץ ועמידה יעילות, ארגון כושר

      בצוות עבודה ויכולת שירות תודעת

וגופים  המשרד אנשי ,ממשלה משרדי, מקומיות רשויות מול רגישותוב בחכמה להתנהל יכולת
 פרטיים.

פטים, עבודה תינתן עדיפות לסטודנטים הלומדים לתחומים המשיקים לעבודת הנציבות )כגון מש
 סוציאלית, ריפוי בעיסוק, הנדסה, אדריכלות וכדומה(.

 יתרון – ממשלתי משרד עבודת עם הכרות

 יתרון – המקומיות הרשויות עבודת עם הכרות

 
 
 

 הערות: 
 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.

 דיתמיי עבודה לתחילת זמינות

 
 AdiKu@justice.gov.ilהגשת מועמדות: 

 
 31.7.2017 תאריך אחרון להגשה:
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