דרושים
על הארגון
יד הנדיב פועלת בישראל מטעם נאמנויות קרנות פילנתרופיות של משפחת רוטשילד ,אשר מטרתה 'הפניית משאבים לקידום מדינת ישראל כחברה בריאה,
חיונית ודמוקרטית המחויבת לערכי היהדות וליצירת הזדמנויות שוות לכל תושביה וזאת על מנת להמשיך ולפתח את המסורת הפילנתרופית של משפחת
רוטשילד' .הקרן שואפת לפעול במדיניותה בנוהגיה וביחסיה על פי ערכי יסוד שהציבה לעצמה – יושרה ,תבונה וכבוד – הקרן מתמקדת ביצירה ובניהול
יוזמות אסטרטגיות ובמתן מענקים המתמקדים בתחומים מצוינות אקדמית ,חברה ערבית ,סביבה וחינוך .הקרן מממנת את פעילות פארק הטבע וגני הזיכרון
ברמת הנדיב ובשנים האחרונות ,יחד עם הספרייה הלאומית ,מובילה את תהליך התחדשות הספרייה והתאמתה למאה ה.21-

סטודנט.ית מתמחה
על תכנית המתמחים ביד הנדיב
יד הנדיב מבקשת לגייס מתמחים לעבודה בתשלום במסגרת הקרן .בתקופת ההתמחות המתמחים ילוו פרויקטים בתחומי התוכן ;חינוך ,סביבה ,מצוינות
אקדמית וחברה ערבית .הקף ההתמחות כ 20-שעות שבועיות .במהלך שנת ההתמחות יזכו המתמחים להכיר מקרוב את עבודת הקרן ויפגשו עם אנשי מפתח
בקרן ובחברה האזרחית .הדגש בעבודת המתמחים יושם על עבודת חקר ועל כתיבה.
תקופת ההתמחות תהיה על פני שנה אחת ,עם אפשרות הארכה לשנה נוספת .שנה זו נועדה לתת הזדמנות לסטודנטים מצטיינים להכיר את עולם
הפילנתרופיה והחברה האזרחית באמצעות עבודה תומכת לעבודת הקרן ,וליצור חוויה מלמדת ומעשירה עבור המתמחים וצוות הקרן גם יחד.
על התפקיד
התפקיד מתאים לסטודנטים מצטיינים עם עדיפות ללומדים לתארים מתקדמים ,נמרצים ,בעלי יוזמה ויצירתיות המעוניינים להכיר מקרוב את העבודה
הפילנתרופית ,את מנופי ההשפעה שלה בעולם החברתי והציבורי ,ואת החברה האזרחית בישראל.
תחומי אחריות מרכזיים
עבודה וסיוע בלמידת תחומים ונושאים

דוגמאות לפרויקטים אפשריים:

רקע לוועדות וטקסים ,עבודות מידענות:

חדשים מעולם עבודתה של יד הנדיב.

איסוף חומר רקע והכנת מסמכי רקע עבור

איתור וסינון חומרי רקע ,בניית מתווה

ליווי משימות מתוך תחומי התוכן :סביבה,

יוזמות חדשות בקרן ,מיפוי תחום (שחקנים,

ללמידה לנושא חברתי במוקד העניין של

חברה ערבית ,מצויינות אקדמית ,חינוך

יוזמות קודמות ,הערכות ותוצאות של

הקרן ועוד..

והערכה ומדידה.

פעילויות דומות בארץ ובעולם) ,הכנת חומרי

דרישות וכישורים
סטודנטים מצטיינים עם עדיפות ללומדים
לתארים מתקדמים במדעי החברה והרוח,
כגון מדע המדינה ,מדיניות ציבורית,
סוציולוגיה ,משפטים ,כלכלה ,פכ"מ ,לימודי
סביבה ,תכנית אמירים ,תכניות מצוינות ועוד.

יכולת למידה ועבודה עצמאית.
יכולת עיבוד וניתוח חומרים ,נכונות לעבודה
עם נתונים כמותיים.
סקרנות ,חקרנות ,דיוק ורצון ללמוד ולהעמיק.

יכולת ניתוח וכתיבה ברמה גבוהה בעברית
ובאנגלית.

נכונות להעמיק ולבחון שאלות מהותיות
בתחומי העבודה של יד הנדיב.

יחסי אנוש טובים; נכונות לשמוע ביקורת
ולהשמיע ביקורת תוך כבוד הדדי.
אחריות ויוזמה.
היכרות עם תחום הפילנתרופיה וחברה
אזרחית – יתרון.

תיאור התפקיד מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
בנוסף לקורות חיים ,יש לצרף למועמדות מענה על שלוש השאלות הבאות (עד עמוד):
 .1האם יש לך ניסיון בכתיבת מסמכי רקע ומסמכי עבודה לא אקדמיים? אם כן ,פרט.
 .2אנא פרט ניסיון השכלתי או מקצועי הנראה לך רלוונטי למועמדותך והסבר מדוע הוא רלוונטי.
 .3אנא ציין איזה מתחומי יד הנדיב מעניין אותך ,ומדוע.
הגשת מועמדות בדוא"לhr@yadhanadiv.org.il :
אנא ציינו בכותרת המייל "משרת סטודנט מתמחה".

