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למשרד הכלכלה דרוש עובד/ת מקומי/ת )אית"ן( 

  מרכז/ת סחרלתפקיד 
 

 תן( עובד מקומי )אי ייעוד המשרה:

 וושינגטון מיקום:

 100%: היקף משרה

 שנים 4לא תעלה על  תקופת העסקה:

 6.202021. תאריך פרסום:

 6.202028. תאריך אחרון להגשת מועמדות:

 

 

 תיאור התפקיד:

 אחריות בנושא מדיניות סחר לרבות ניתוח רגולציה מקומית, אשר אינה פוגעת
 בחברות ישראליות.

 
 ביצוע מעקב אחר הסכמי הסחר וצעדי מדיניות הננקטים במדינת השירות.

 
 והשתתפות בדיונים עלליווי דיוני המו"מ שמנהלת מדינת ישראל על הסכמי סחר, 

 פי הצורך.
 

 השתתפות בדיונים בארגונים בינ"ל והכנת סיכומים וניירות עמדה.
 

 איסוף וניתוח נתוני סחר ומעקב אחר התפתחויות בתחום הסחר במדינה הרלוונטית.
 

 טיפול בפניות של חברות ישראליות וגורמי ממשל, וכן על יצירת תכנים לערוצי
 המדיה השונים.

 
 מעקב אחר תקציבים וענייני מנהל אל מול משרד החוץ וספקים חיצוניים.ביצוע 

 
 ביצוע משימות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה.

 

 דרישות סף:

 

 השכלה:
------- 

 תואר ראשון רצוי באחד או יותר מהתחומים הבאים:
 כלכלה/מינהל עסקים/ משפטים/ מדיניות ציבורית/ יחב"ל

 ידי מועצת רואי החשבון בישראל.-לראיית חשבון המוכר על או רשיון
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 ניסיון:
------- 

 ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד,
 כמפורט להלן:

 שנתיים ניסיון -לבעלי תואר ראשון 
 שנת ניסיון -לבעלי תואר שני 

 
 דרישות נוספות ורצויות:

---------------------- 
 ידע בנושאים כלכליים ונושאי סחר

 יחסי אנוש מצוינים בסביבה רב תרבותית
 יכולת גבוהה של עבודה אפקטיבית בצוות

 יכולת הפקת והצגת חומרים
 יוזמה וחשיבה יצירתית

 שליטה מלאה באופיס
 שליטה מלאה בעברית ואנגלית

 שליטה מלאה בשפה מקומית
 
 

 הערה:
******************************************** 

 -2012לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  39א. בהתאם לסעיף 
 רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים

 והטכנאים לשנות ניסיון בתחומים המפורטים בעיסוק, בהתאם לפירוט הבא:
 שנות נסיון  כמפורט לעיל 3 -הנדסאים מוסמכים

 שנות נסיון כמפורט לעיל 4 -טכנאים מוסמכים
 

 ב. בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.
 עובד מתוך שירות המדינה אשר דורג זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים רשאי

 לשמר את דרוגו המקצועי.
 

 

 moria.nesimi@economy.gov.ilשת המועמדות הינה באמצעות המייל לכתובת: הג

 

 יש לצרף להגשת המועמדות: 

 קורות חיים 

 תעודות המעידות על השכלה 

 הכוללים תאריכי העסקה מדויקים )יום, חודש,  אישורים ממעסיקים על ניסיון רלוונטי

 שנה(, היקף משרה, פירוט תחומי העיסוק, לוגו, חותמת וחתימת המעסיק.
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