
 

 

 

  

 

 

 חוקר/ת בכיר/ה במחלקת מחקר ופיתוח: שם המשרה

האמונה על איגום, יצירה תוח פימחקר ומחפשים חוקר/ת בכיר/ה למחלקת  מועצה הישראלית לבנייה ירוקהאנחנו ב

. העבודות של הפעילות שלנואת הבסיס המקצועי לכל קשת  המהווים ,ופיתוח של ידע וכלים בעולמות התכנון והבנייה

, ישראל, ובשנים האחרונות מתמקדות בנושאי תכנון רחביםהידע בתחום הבנייה הירוקה במהוות את חזית  המחלקה

דירוג אנרגטי ומבנים מאופסי קידום , התנהגותיתכלכלה בנייה, ענף הבחדשנות הטמעת , "063שכונה לרבות פיתוח "

, חברות עסקיות, מגוונים גורמים מקצועייםלמאפשרת חשיפה ודה נעשית תוך שיתוף בעלי עניין ואנרגיה ועוד. העב

 גונים.מקבלי החלטות ואר

 למה כדאי לכם לעבוד איתנו?

אינטנסיבית, מאתגרת  ייחודית שהיא גם משפחתית ונעימה וגםהמשרה תאפשר למועמד/ת הנבחר/ת לעבוד בסביבה 

ליזום מהלכים, לרכוש ניסיון רב בעבודה מול קהלי יעד שונים, להתפתח מבחינה אישית ומקצועית, , ומקדמת מצויינות

עבודה במועצה היא חדשניים. ובילים בשוק הפרטי ובממשלה ולקחת חלק בתהליכים להיות בממשק עם גורמים מ

 להיחשף לחזית הידע, להתפתח ולהתקדם מקצועית.  ,עבור מי שרוצה לעסוק בתחום הזדמנות ייחודית

 אנחנו מחפשים? מה

המערבות  ות דופןוכתיבה יוצאהעמקה מועמדים שמשלבים מצד אחד רקע מחקרי משמעותי, יכולות המשרה מיועדת ל

. מצד שני, יכולות פרזנטציה ועמידה מול קהל בהרצאות ידע חדשניתוח אנאליטי יחד עם יכולות של סינתזה ויצירה של 

מול  ו/או עבודת ליווירקע בייעוץ לצורך הנגשת הידע, שירותיות בעבודה מול מקבלי החלטות וגורמים מקצועיים, 

גבוהה, תשוקה אישית בעלי מוטיבציה . אנחנו מחפשים מועמדים ודה בצוותועבגורמים חיצוניים ויכולות הנחייה 

 . שמירה על מקצועיות מהמעלה העליונהלעבודתם ורצון לעבוד בסביבת עבודה הפועלת למען מטרות ערכיות תוך 

 משרהתיאור ה

  של מקורות , כולל איגום וניתוח ידע מקשת רחבהעולמות התכנוןבתחומים מגוונים, בדגש על עבודת מחקר 

 למידת עמיתים דרך סדנאות, שולחנות עגולים, שיח מומחים וכולי 

  כתיבת הצעות מחקר במענה לקולות קוראים 

  חברי צוות, כולל פגישות קבועות  4עבודה שוטפת בצוות מחקר ופיתוח המונה 

 מתן הרצאות בהכשרות, סדנאות ואירועי המועצה ברחבי הארץ 

 הנחיית דיונים מקצועיים 

 עבודת ליווי וייעוץ לגורמים מקצועיים ומקבלי החלטות 

 ייזום תהליכים 

 סיוע בהנגשת הידע המקצועי דרך ערוצי התקשורת של המועצה הפונים לקהלים רחבים 
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 משרהדרישות ה

  חובה -ו/או תואר שני מחקרי בתחומים משיקים )עם תזה או שווה ערך תזה( שני בתכנון ערים או אדריכלות תואר 

 מחקר )בנגיעה לתחומי תכנון מינימום שנתיים בעבודה מחקרית ובכתיבת עבודות מקצועיות  קודם של ניסיון
 דוחות, ניירות עמדה, מחקרי מדיניות, מסמכי תוכן(אקדמי, 

 יכולות אינטגרציה של ידע חשיבה אנאליטית ו 

 יכולת למידה עצמית 

  יכולות כתיבה מצויינות בעברית ובאנגלית 

  ניסיון קודם בעמידה מול קהל ומתן הרצאות 

 ויכולות עבודה בצוות יחסי אנוש מעוליםשירותיות, , יכולות ביטוי מצויינות 

 תשוקה לתחום עם מוטביציה פנימית חזקה /תעלחרוצ/ה, עצמאי/ת בשטח, ב 

 עבודה בקבועי זמנים לחוצים תוך השגת תפוקות מוגדרות 

 ותשוקה לעולמות טכנולוגיים )לרבות עבודה דרך פלטפורמות טכנולוגיות( -ת עםהכרו 

 התחברות לערכי ומטרות המועצה 

  יתרון משמעותי –ניסיון קודם בייעוץ ו/או ליווי 

  יתרון משמעותי –ניסיון קודם/התמחות בנושאי סביבה 

 

 המשרה תנאי

 .לסדנאות ופגישות בארץכוללת נסיעות המשרה  שית מהמשרד ברחוב המסגר בתל אביב.ברובה נעמשרה מלאה, 

 

 תהליך המיון

 דוגמאות כתיבה בעברית  2-והגשת קורות חיים  .1

  ראיון טלפוני קצר עם המועמדים המתאימים .2

 והעברת פרטי ממליצים ראיון במועצה עם המועמדים המתאימים .0

 ייקבע ראיון סופי עם מנכ"לית המועצהלמועמדים אשר עברו את השלבים הקודמים  .4

 

 לוחות זמנים

  לכתובת המייל:  ליעל מרוםשל תהליך המיון(  1מסמכים )על פי המפורט בסעיף לשלוח יש

yael.marom@ligbc.org 01.3.13-עד ה. 

  2313ראיונות יתקיימו במהלך חודש ספטמבר. 

 1.13.2313: תחילת המשרה 

 בהצלחה לכל המועמדים!
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