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 בירושלים העברית האוניברסיטה

 לשכת נשיא האוניברסיטה 
 דרוש/ה

 רכז/ת חבר הנאמנים והוועד הפועל 
 

  :תיאור התפקיד

 עוד.האוניברסיטה: מינוי ועדות, מעקב אחר משימות, הפצת חומרים וניהול משרד חבר הנאמנים של  •

ריכוז עבודת הוועד הפועל וועדות חבר הנאמנים: קשר רציף עם יושבי הראש של הוועדות השונות, הכנת סדר יום  •
 .וחומרי רקע לישיבות

 בעולם במסגרת תפקידו.ביקורים בשנה( וביקוריו  5-6קשר רציף עם יו"ר חבר הנאמנים, הכנת ביקוריו בארץ ) •

 ת נסיעותיו לחו"ל.וניהול יומן נגיד האוניברסיטה ותוכני •

 ניהול יומן עוזר בכיר לנשיא: קביעת פגישות וועדות, זימון משתתפים, הכנת חומרים רלבנטיים והפצתם.  •

 .מכתבים והפצתניסוח  ובכלל זהעבודה שוטפת מול גורמים שונים באוניברסיטה ומחוצה לה  •

ד ומתן שירותי מזכירות ללשכת הנשיא ובכלל זה: מענה לטלפונים, טיפול בדואר רגיל ואלקטרוני, תיוק, ניהול משר •
 הדפסת מכתבים באנגלית ובעברית.

 טיפול בפניות ללשכת הנשיא כולל איתור חומר רלוונטי, בדיקת הפנייה וניסוח תשובה בהתאם. •

 סיוע בארגון אירועים, סמינרים וכנסים. •

 בהתאם להוראות הממונים.מטלות נוספות  •
 

 דרישות התפקיד:

 .תואר אקדמי •

 .ניסיון אדמיניסטרטיבי •

 יתרון. -היכרות עם מבנה ויחידות האוניברסיטה •

 ואינטרנט. Officeשליטה מלאה ביישומי  •

 . ה טובה מאד, כולל יכולת ביטוי והתנסחות בכתב ובעל פהידיעת השפה העברית על בוריה ואנגלית ברמ •
 .משמעותי יתרון -ברמת שפת אםאנגלית 

 בצוות.וית איכולת עבודה עצמו תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש טוביםבעל/ת יוזמה,  •

 דיסקרטיות.דייקנות, כושר ארגון, יכולת עמידה בתנאי לחץ וריבוי משימות,  •

 בהתאם לצורך.עבודה בשעות נוספות אחה"צ נכונות ויכולת ל •
 

 משרה מלאה :היקף
 
 הערות:

 בדרוג מח"ר.  37-39העסקה במינוי ארעי, מתח דרגות   •

 המועמדים יתבקשו לעמוד בבחינת אנגלית ברמה הנדרשת לתפקיד. •

 לתואר אקדמי שנלמד בחו"ל, יש לצרף אישור משרד החינוך המכיר בתואר האקדמי הנ"ל. •

 למועמדים  שניתנו ההערכות  בהם  במקרים  כי  מובהר,  מוגבלויות  עם  עובדים  העסקת  לעודד  האוניברסיטה  מדיניות  במסגרת •
 .מוגבלות  בעלי  למועמדים  עדיפות  תינתן, זהות תהיינה  הוועדה  חברי  ידי  על

מקרב אזרחי ישראל   האוניברסיטה העברית פועלת להגברת המגוון בקרב צוות העובדים, לקידום ייצוג הולם לעובדים/ות •
 .הערבים, החרדים ויוצאי/ות אתיופיה

 .ربتعمل الجامعة العبريّة على تعزيز التنّوع في طواقم العمل، من أجل الوصول إلى التمثيل المناسب للعاملين والعامالت من المواطنين الع
 .10/2/2020ו בשבט תש"פ, ני, ט"ש  על הבקשות להגיע לאגף משאבי אנוש עד ליום •

 
 קורות חיים יש להגיש דרך לוח הדרושים בקישור
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