מכרז פנימי +חיצוני
תיאור תפקיד :מדען/ית חברתי בחטיבת קהל וקהילה
כפיפות :מנהל/ת חטיבת קהל וקהילה
מס' משרה135284 :
סוג תקן :חוזה אישי
מותנה תקציב לשנתיים עם אופציה לשלוש שנים
הגדרת תפקיד:
החטיבה אמונה על ניהול הביקור (כולל חיזוק התנהגות מוטת סביבה) ועיצוב החוויה של כ  30 -מיליון ביקורים
בשנה( .תיירות מקומית ותיירות נכנסת) ב  500 -שמורות טבע וגנים לאומיים .החטיבה מטפחת את הקשרים עם
קהילות סמוכות לגנים ושמורות ואת קידום המודעות הציבורית לנושאי שמירת טבע ומורשת לצבור הישראלי.
המדען החברתי יהיה מתווה דרך לבניית האסטרטגיה המקצועית של החטיבה באמצעות ייזום מחקרים
חברתיים העולים בקנה אחד עם המטרות והיעדים של החטיבה ובשיתוף עם צוות מחקר מדעי ,במטרה לייצר
בסיס נתונים ארוך טווח של משתנים חברתיים רלוונטיים לשימוש ניהול וטיוב הביקור בשמורות ובגנים ,עבודה
עם קהילות וקהלי יעד.
תיאור התפקיד:
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ליווי מחקרי של פרופיל המבקרים בגנים לאומיים ובשמורות טבע ליצירת מסד נתונים לבחינת חווית
הביקור של המבקרים מקבוצות אוכלוסייה שונות ואוכלוסיות שאינן מגיעות לאתרי הרשות.
ייזום מחקרים שיטתיים ,סקרים מתמשכים ,ניתוח מרחבי וקולות קוראים בנושאי העניין של החטיבה.
אפיון חוויות המשתמשים השונים בשמורות ובגנים כחלק מההנחיה והתמיכה המקצועית לפיתוח האתרי
והמרחבי של תשתיות התיירות.
ליווי מחקרי לצורך קבלת החלטות בוויסות וניהול עומסי קהל ,תוך מיכסום חוויית הביקור.
גיבוש המלצות לכלי ניהול ,המסרה ,הסברה וחינוך המתאימים לקהלים השונים תוך מזעור ההשפעות
השליליות של הקהל בשמורות ובגנים.
שאלונים מעמיקים מעת לעת לגבי חוויות הביקור והפעילויות השונות והעדפותיו של המבקר.
בניית תכניות מדידה והערכה לנושאים שיבחרו.
למידה מקבוצות שונות של בעלי עניין בתחומי הפעילות והמטרות של רשות הטבע והגנים ,והובלת תהליכים
המשפיעים על ניהול קהל וחווית ביקור.
הכשרת עובדים רלוונטים בחטיבה ובמחוזות בתאוריות ובמודלים הנדרשים לתפקידם.
טיפוח הקשר בין החטיבה לאקדמיה – מחקרים חדשים ,כנסים וימי עיון משותפים.
ביצוע כל מטלה נוספת בהתאם לאופי התפקיד ועל פי דרישת הממונה הישיר.

דרישות – תנאי סף:
השכלה :תואר שלישי מתחום מדעי ההתנהגות  -סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה ,פסיכולוגיה .רקע בתיירות יתרון.
ניסיון :ניסיון בשיטות מחקר כמותיות כולל פרסומים .יתרון במתודולוגיה איכותנית.
ניסיון מוכח בהובלת דיוני קבוצת מיקוד וראיונות אישיים .
יתרון לבעלי יכולות בתחום .GIS
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"עובדים פנימיים שאינם עומדים בתנאי הסף המפורטים למשרה ,יוכלו להגיש מועמדותם למשרה ,ואולם אין בכך כדי
להתחייב לבחינת מועמדותם למשרה .בחינת מועמדות למשרה של עובדים פנימיים אשר אינם עומדים בתנאי
הסף ,תיקבע ע"י ועדה ממיינת מיוחדת שנקבעה לצורך זה בהסכם הקיבוצי"

דרישות כלליות:


בעל קשרים בעולמות האקדמיים הרלוונטיים



הכרות עם רשתות חברתיות

שפות :כושר התנסחות בעברית ואנגלית
יישומי מחשב :שליטה ביישומי אופיס
רישיונות :רישיון רכב בתוקף

כישורים נוספים :הבנה אנושית ויחסים בינאישיים טובים ,יכולת עבודה בצוות ,כריזמה ,יכולת לייזום,
שרותיות ,אסרטיביות.
מקום העבודה :משרדי הרשות בירושלים

למילוי טופס הגשת מועמדות יש להיכנס ללינק
https://payroll.malam.com/Salprd3Root/faces/candidates4550
ניתן להגיש מועמדות עד ליום שלישי ,ה' אב תשע"ט06.08.2019 ,
הרשות תפעל למתן העדפה מתקנת למועמדים מקרב קבוצות הזכאיות לייצוג הולם ,של בני האוכלוסייה
האתיופית ואנשים בעלי מוגבלות ככל שישנם ,כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים
אחרים.
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