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החוץ הישראלית,  -שפר את מדיניות ל הפועל  מדיניות ומחקר    הוא מכון   חוץ אזורית -המכון הישראלי למדיניות  -יתווים  מ
 פלסטיני.  -ולקדם שלום ישראלין הים התיכון, מזרח התיכון, אירופה ואגלהגביר את השייכות של ישראל ב

 
 . ונשיא  ית /ל כ"עובר למודל ניהולי של מנ  מלאת עשור להקמתו, מכון מיתווים ב
 
   , והוא יכלול: לנהל את מכון מיתוויםיהיה פקיד המנכ"ל/ית ת

 יישום הכיוונים האסטרטגיים שמוגדרים על ידי הועד המנהל, בשיתוף המנכ"ל/ית  •

 גיבוש תכנית העבודה השנתית והוצאתה אל הפועל, בהתאם למטרות המכון  •

   ניהול ופיתוח כוח האדם של המכון, תוך יצירת תרבות ארגונית שיתופית ומיטיבה  •

 פיתוח משאבים פיננסיים וניהול ומעקב תקציביים  •

 בניית יכולות וחיזוק תשתיות ארגוניות  •

 תית וציבורית, והשפעה פוליטית ומדינית הובלת תהליכי ייצור ידע, חשיפה תקשור •

   ייזום, תכנון והובלת פרויקטים ומהלכים  •

 יצירה, העמקה ושימור שותפויות עם בעלי עניין בארץ ובחו"ל  •

 ארגוניים - ביצוע תהליכי מעקב, בקרה והערכה פנים •

 עמידה בדרישות הרגולטוריות מעמותות ומוסדות ציבוריים  •
 

 דרישות התפקיד: 

 ם מטרות המכון  הזדהות ע  •
 , הובלת צוות  ם פרויקטיוניהול ום  ייז ת עבודה, תכני ם ושי יו  תעי בק  תקציבים,  ל וה ינכולל  ,ניסיון ניהולי  •
 בניהול עובדים מרחוק ון יסיעדיפות לנ •
  בתחום רלבנטי )לפחות( שני  בעל/ת תואר   •
 ל ארץ ובחו" ב  ועם ארגוני חברה אזרחית  והמדינית  זירה הפוליטיתהם עהיכרות   •
 בכתיבה, עם ניסיון ( יתרון  –רבית )ע , בעברית ובאנגלית מצוין בכתב ובעל פהכושר ביטוי  •
 תקשורת כלי , כולל מקבלי החלטות וקהלים מגוונים עם ויכולת עבודה מצוינים חסי אנוש י •
 ם  ת ותורמים פרטיי עם קרנועבודה בפיתוח משאבים ו בניסיון  •

 החוץ הישראלית -היכרות עם סוגיות שונות במדיניות •
 
 : ידע נוסףמ

 מלאה ה משר •
 ם ניידות גבוהה לתל אביב וירושלים  ע,  מקום העבודה גמישות ב •
 2021ביוני   1-ב ודה משוערת תחילת עב •
 2021ואר רבבפ   14-ד ל הגשת מועמדות ע •

 
 : , נא לשלוחהגשת מועמדות ל

 קורות חיים  •
 ואת ההתאמה אליו התפקיד מילוי סביר את המוטיבציה לשממכתב  •
 י הממליצים(תן לשלוח ישירות ע" ני)  קשר של הממליציםטי  , עם פרה מכתבי המלצה שלוש •

 
 

   , 2021בפברואר  14-עד ל ים יש לשלוחאת החומר
 ,  א שם המועמד/ת באנגליתכותרתו הי אחד, ש PDFבץ בקו

 info@mitvim.org.il : ובת הדואר האלקטרוני כתל
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