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 בארגונים   והכלה   גיוון   קידום   בתחום   מנוסה   ת .ארגונית . יועצ אנחנו מגייסים  
 תעסוקה   מחלקת להשתלבות ב 

 
 
 
אקדמי ייחודי, המפתח ומנגיש ידע אקדמי  -פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי הוא ארגון חברתי   – קורד  א

חדשני בפסיכולוגיה חברתית על מנת לקדם יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין הקבוצות החברתיות  
כון מגיד מיסודה  המרכז פועל במסגרת מהשונות בישראל, ובין החברה בישראל לחברות השכנות במרחב.  

 של האוניברסיטה העברית בירושלים. 
 

תעסוקה שוויוני ומגוון יותר בישראל.  ה שדה    ובהפיכתשינוי משמעותי    להובלת  תהתעסוקה פועל   מחלקת
בחברות   והכלה  גיוון  לקדם  כדי  חברתית  פסיכולוגיה  על  המבוססים  חדשניים  וכלים  ידע  משלבים  אנו 

 הטמעת כלים וייעוץ.   ובארגונים דרך כלי אבחון, הכשרה, 
 

מרכזי   הגיוון    במחלקת פרויקט  קידום  לצורך  בארגונים  שינוי  תהליכי  להובלת  וייעוץ  ליווי  הינו  תעסוקה 
  , מול הארגונים כוללת רתימת הנהלה בכירה, הגדרת יעדים, אבחון וניהול סקרים   העבודהוההכלה בתוכם.  

 ממדית והובלת תהליך היישום שלה.  - בניית תוכנית התערבות רב 
 

תשתלב  י.ת פרויקט בשיתוף פעולה עם הנציבות לשוויון הזדמנויות וכן  . כמוביל  תשתלב י.  .ת הארגוני.ת  היועצ
 הנוספות במחלקת תעסוקה הדורשות עיצוב תהליכי שינוי ופיתוח בארגונים עימם אנו פועלים.    בפעילויות

 
 עיקריים   אחריות   תחומי  

 פרויקטים בשיתוף פעולה עם הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה.   הובלת -
תהליכי ייעוץ לקידום גיוון והכלה בארגונים בינוניים וגדולים, בשירות  של   וניהול   ההובל  -

 אקדמיה.  באזרחית ו החברה  בהציבורי,  
 לקידום גיוון והכלה בעולם התעסוקה.   ויועצים   יועצות של ה והדרכ הכשרה  ריכוז -
 .  םבתחו  הדרכה וכלי  הכשרות  פיתוח -

 
 דרישות התפקיד 

   .ארגוני ייעוץ ב או  תעסוקתית /   ארגונית /  חברתית  בפסיכולוגיה שני תואר  -
 ארגוני בארגונים בינוניים וגדולים ובהובלת תהליכי שינוי מערכתיים.   בייעוץ ניסיון עשיר  -
 .ות בדרגי ביניים ומעלה.  מנהליםעשיר בליווי  ניסיון -
 פרויקטים של ייעוץ והדרכה.   ובניהולבפיתוח הדרכה  סיוןינ -
 עומק עם סוגיות חברתיות, וניסיון תעסוקתי בתחומים חברתיים.   היכרות -
 אבי האנוש.  עם מקצועות מש  היכרות -

 
 תכונות ויכולות נדרשות 

 חיבור והזדהות עם ערכי מרכז אקורד.  -
מוטיבציה ללמוד את תחום הפסיכולוגיה החברתית של יחסים בין קבוצות וליישם את הידע  -

 במסגרת תהליכי ייעוץ והדרכה.  
 גבוהה לזהות צרכים ניהוליים וארגוניים ולהתאים מענים מדויקים ללקוח.    יכולת -
 בתהליכי ייעוץ.   תוצאתית   ראייה -
   . מסריםעמידה מול קהל, כושר ביטוי גבוה והעברת  -
 . יתרון –היכרות עם שדה התעסוקה   -
 . עצמית הנעה  יכולת , , יכולת ביצועית גבוההיותתיוזמ -
 . יחסי אנוש מעולים, עבודת צוות מצוינת -
 . פה-כושר ביטוי גבוה מאוד בעברית בכתב ובעל  -
 . טובהאנגלית ברמה  -

 



 

 
 
 
 

 (. בהמשך לגדול יכול )ההיקף  משרה   80%-60% היקף המשרה:
 

 מיידי    מועד התחלת עבודה: 
 

   . אצל הלקוחות הפזורים בארץו, עם גמישות לעבודה מהבית )עבודה היברידית(  שפיים  מיקום: 
 

שר  א , ים אנו במרכז אקורד מאמינים בערך שנוצר מעבודה בארגון המכיל אנשים מרקעים חברתיים שונ
א.נשים מכל קשת החברה   .ות מגוון. לכן אנו מעודדיםמביאים עמם נקודות מבט שונות ונסיון חיים ו  מביאות

 .בישראל להגיש מועמדות
 
 

נא לשלוח קו"ח ומכתב נלווה )עד עמוד ובעברית( המפרט מדוע הנך מעוניין.ת ומתאימ.ה לתפקיד  
 cvachord@gmail.com  : ל לדוא" 

 
 נא לציין בשורת הנושא במייל: מועמדות למשרה בתעסוקה. 
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