דצמבר 2021
אנו מחפשים שותפ.ה לדרך בהובלת מיזם מרתק וייחודי
לצמצום תופעת הבדידות בזקנה בישראל
לתפקיד :אנליסט.ית ביוזמת בדידות וזקנה
שיתופים מתמחה בניהול מהלכים משותפים המקדמים השפעה משותפת בסוגיות חברתיות מורכבות .בימים
אלה אנו פועלים לקידום סוגיית איכות החיים והבדידות של הזקנים בישראל באופן מערכתי ורב מגזרי על פי
מודל קולקטיב אימפקט.
ליבת התפקיד :תמיכה בתהליך שינוי מערכתי הכולל מחקר ,איסוף ,עיבוד וניתוח נתונים ביוזמת קולקטיב
אימפקט ,ארגון והנגשה של ידע
תחומי אחריות:
● איתור ,איסוף ועיבוד ידע ונתונים ממקורות מידע מגוונים ,איכותניים וכמותניים ,בנושאים הנוגעים
למערכות ציבוריות ,עסקיות וחברתיות ,מיפוי  Benchmarksואיתור  Best Practicesממאגרי מידע
בינלאומיים
● אינטגרציה של מידע ממקורות מגוונים והפקת המלצות ומשמעויות רלוונטיות ,הצגה והנגשה של
תובנות באופן שמעודד מעורבות והנעה לפעולה
● פיתוח כלי מחקר לאיסוף נתונים כגון :שאלונים וקווים מנחים לראיונות
ידע וניסיון נדרש:
•
•
•
•
•
•
•
•

ניסיון מחקרי יישומי במידענות ,פיתוח כלי מחקר ,איסוף ועיבוד נתונים ,כתיבת תוצרים ויצירת
פרזנטציות – חובה;
ניסיון בחברת ייעוץ אסטרטגי או מחקרי שוק
שליטה בגישות מחקר חדשניות ,היכרות עם מודלים של חשיבה עיצובית וכלכלה התנהגותית
היכרות עומק עם קבוצות חברתיות מגוונות בחברה בישראל ועולמות התוכן של שיח בין מגזרי
תואר ראשון – חובה; תואר שני – יתרון בעדיפות לתארים עם דגש מחקרי
שליטה גבוהה בתוכנות אופיס בדגש על  Excelו – Power Point -חובה; ניסיון עם תוכנות
סטטיסטיות ועבודה עם  - Power BIיתרון
אנגלית ברמה גבוהה כשפת אם (קריאה ,דיבור וכתיבה)  -חובה
היכרות עם שדות המחקר – זקנה ,בדידות ,איכות חיים

כישורים ומאפיינים נדרשים:
●
●
●
●
●
●
●

תשוקה למספרים וסיפורים ויכולת לשלב ביניהם.
יכולת אנליטית ברמה גבוהה המאפשרת לזקק תובנות רלוונטיות מתוך ים של מידע
כתיבה ברמה מצוינת הכוללת מידול והמשגה ,בהירות והפקת תוצרים בחוויית משתמש גבוהה
דיוק ,יסודיות ,והקפדה על פרטים ,לצד זריזות וגמישות
יכולת הובלת תהליכים באופן עצמאי בדגש על פרואקטיביות
יכולת לעבוד בצוות ובשיתוף פעולה עם ממשקים מגוונים בתוך הארגון ומחוצה לו
מיומנויות גבוהות בהעברת מסרים ויכולות תקשורת טובות

כפיפות :מנהלת היוזמה | ליווי מקצועי :מנהלת מחקר ומדידה | היקף משרה 50% :משרה ,לתקופה של
שנה לפחות | תחילת עבודה :מיידי | מקום העבודה :בית יהושע ,נדרשת גמישות לעבודה מהבית וממשרדי
שיתופים
לפרטים נוספים ולהגשת קו"ח יש לשלוח למיילJobs@sheatufim.org.il :
** נא לציין בכותרת המייל שם מלא ושם המשרה כפי שמופיע לעיל **

