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gov.il  פרסומים  משרד החוץ דרוש/ה חוקר/ת לתחום רוסיה למילוי מקום למרכז למחקר מדיני (ממ"ד) במשרד החוץ

דרושים

דרוש/ה חוקר/ת לתחום רוסיה
למילוי מקום למרכז למחקר מדיני

(ממ"ד) במשרד החוץ
20.01.2022תאריך אחרון להגשת מועמדות: |פעילסטטוס:

ירושליםמיקום:מילוי מקוםסוג העסקה:

13.01.2022תאריך פרסום:

k x y u z A :שתפו

תיאור התפקיד:
המרכז למחקר מדיני במשרד החוץ מבקש לגייס לשורותיו עוזר/ת מחקר לתחום רוסיה. 

חוקר/ת שימצא מתאים/ה ישולב בממ״ד בהליך מזורז ומיידי עד שנה אחת בלבד ממועד הכניסה

לעבודה.

 

דרישות התפקיד:
תואר ראשון ושתי שנות ניסיון במחקר

לבעלי תואר שני נדרשת שנת ניסיון אחת במחקר.

שליטה בשפות עברית, אנגלית ורוסית - חובה

יכולת ניתוח ממקורות מגוונים.

עבודה בצוות.

 

היקף המשרה:
היקף משרה: מלאה

תקופת העסקה – עד שנה, או איוש המשרה באופן קבע, המוקדם מבין השניים.

פרטים להגשת קורות חיים:
יש לשלוח מועמדות במייל בצירוף קו״ח, אישורים המעידים על ניסיון והמלצות עד ליום 20.1.22 למייל:

Shalva.Wildman@mfa.gov.il (שלוה - טל: 02-5304379).

 

 

הערות:
בפני החוקר/ת עומדת האפשרות להגיש בהמשך מועמדות לתפקיד זה במסגרת מכרז שיפורסם

על ידי נציבות שרות המדינה.

תקופת העסקה – עד שנה, או איוש המשרה באופן קבע, המוקדם מבין השניים.

קליטת העובד/ת שת/יבחר כפופה לקבלת הכשר ביטחוני על ידי הגורמים המוסמכים.

רק פניות מתאימות תענינה.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 13.01.2022

שירותים ומידע

אזרחות, תעודות ודרכונים

אכיפה, חוק וממשל

אנרגיה, סביבה וחקלאות

אנשים עם מוגבלות

ביטחון וחירום

בנייה, דיור ומקרקעין

בריאות ורווחה

חינוך והשכלה

מסים ותשלומים

משפחה ומצב אישי

עבודה ותעסוקה

עלייה וקליטה

תחבורה

תעשייה, מסחר ותקשורת

תרבות, ספורט ותיירות

מידע שימושי

מכרזים

כרטיס חכם

ממשל זמין לילדים

העתק אישור תשלום

RSS

צרו קשר עם משרדי הממשלה

תמיכה

מוקד מענה ממשלתי מרכזי

התקשרו למוקד 1299

למענה אנושי בצ'אט - מוקד 1299

תמיכה טכנית בשירותים מקוונים

פנייה לאבטחת מידע

עקבו אחרינו
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