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 מרכז אקורד ל שמחקר ה במחלקת מנהל/ת תחום מחקר פוליטי אנחנו מגייסים  
   

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

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

 . מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים
 

מתכנ  מחקרה  מחלקת מחקרים    הומוציא  נתבאקורד  דרךלפועל  תובנות    פורצי  לספק  שמטרתם 
. סוגי המחקרים שלנו כוללים  יםופילנתרופי  עסקיים,  ממשלתייםמבוססות דאטה לארגונים חברתיים,  

ו,  ארגוניים-מחקרים פנים מיפוי דעת קהל ועמדות ציבור,   במעבדה  ם ניסויים  מחקרימחקרי בנצ'מרק, 
 של תוכניות והתערבויות לקידום יחסים בין קבוצות.   אפקטיביות ובשדה לבדיקת 

 
פוליטי   תפקיד מחקר  תחום  המחקר  מקצועיוניהול  הובלה  כולל    מנהל/ת  צוותי  ו  של  הוצאה  בבתכנון 

 . בשדה הפוליטי מחקרייםלפועל של הפרויקטים ה
 

 תחומי אחריות עיקריים 
ו  ההובל  - שלבי  מחקר  הצוותי  של    מקצועיתניהולית  כל  חשיבה  שכוללים    , המחקרלאורך 

תכנוןתיאורטית/ מחקרי,  בניית  מחקר,  המערכי    קונספטואלית,  כתיבת  גאנט  נתונים  ניתוח 
 ; דו"חות מחקריים 

 ; החברתית  יהפסיכולוגהתיאורטיים בתחום  ו  בהיבטים מתודולוגייםהמחקר    יוחניכה של צוות  ליווי -
 ; כתיבת הצעות מחקר ללקוחות והגשות למענקי מחקר -
 ; )מזמיני המחקר( עם לקוחות ניהול קשר  -
 .  ייםחקרמשל אסטרטגיה וכיווני התפתחות  מחלקהתכנון משותף עם מנהל ה -

 
 דרישות התפקיד 

או  ) חברתית  פסיכולוגיה  או    מדעי המדינהתואר שלישי( בלקראת סיום לימודי  תואר שלישי )או   -
 ; חובה –  בהקשרים פוליטיים בדיסציפלינות אחרות עם התמחות ביחסים בין קבוצות

 ; חובה – סיון במחקר כמותני ינ -
 ; יתרון –; ניסיון במחקרים יישומיים  מחקר פרויקטיהובלת ניסיון ב -
 ; ניהול צוותניסיון ב -
 ; יכולת ארגונית וביצועית גבוהה, יסודיות  -
 ; מחוייבות למטרות המרכז -
 . יתרון –  אנגליתחובה.   – בעברית כתב  דיבור וביכולת הבעה מעולה ב -

 
 ( משרה מלאהל בעתיד תיתכן אפשרות ) 60%-50%: היקף משרה 

 
 מיידי : תחילת העבודה מועד  

 
 , עם גמישות לעבודה מהבית : שפייםמיקום 

  
שר  א,  ים אנו במרכז אקורד מאמינים בערך שנוצר מעבודה בארגון המכיל אנשים מרקעים חברתיים שונ

מביאים עמם נקודות מבט שונות ונסיון חיים מגוון. לכן אנו מעודדים.ות א.נשים מכל קשת החברה  ו  מביאות 
 .בישראל להגיש מועמדות

 
  ה לתפקיד/ת ומתאימנ/המפרט מדוע הנך מעוניי ( עד חצי עמוד בעברית)נא לשלוח קו"ח ומכתב נלווה 

   cvachord@gmail.com  לדוא"ל
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