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ראש תחום ידע  דרוש/ה (ע"ר) לארגון שותפויות אדמונד דה רוטשילד 
 שינוי  אסטרטגיות ופיתוח 

 כאחת  המודעה פונה לנשים וגברים

 

 

 

 

תחום ידע המוביל בפיתוח מנהיגות צעירה, מגוונת ומחוללת שינוי בישראל, ארגון וא ההשותפויות אדמונד דה רוטשילד 
פיתוח ידע, מודלים ותכניות אשר יתמכו את   מצוי בצמיחה מתמדת ותפקיד זה אמון על  ופיתוח אסטרטגיות שינוי

 ומנגנונים משפיעים בשדה. שינוי וכן להשפעה על תשתיות  פעילות הארגון בהכשרת צעירים וצעירות מגוונים להובלת

 הגדרות התפקיד: 

ה ולליווי מובילי שינוי  להכשראינטגרטיביים וחדשניים מתודולוגיות ומודלים  פיתוח •
 .שלטון מקומי, ארגוני חברה אזרחית, יזמים ועוד -בתכניות הארגון, ברשת ובשדה

הרווח   המקדמות מנהיגות צעירה ומגוונת בישראל במסגרת יחידת  הכשרה פיתוח תכניות  •
 החדשה של הארגון.

כלכליים, -נוגע לצמצום פערים חברתייםב ממקורות מידע מגוונים איתור ואיסוף ידע •
 שותפות, מנהיגות צעירה ועוד.

, משתתפי ובוגרי הארגון, באיסוף מידע הנחוץ להם להובלת  של מובילי שינוי הכשרה וליווי  •
 שינוי. 

 בארגון ומחוץ לו.בארגון מול גורמי מקצוע  הובלת מערך ההערכה והמדידה •

 :תפקידהדרישות 

 ע חברתית  היכרות  מוביליות  פערים,  צמצום  על  בדגש  בישראל  הפריפריה  אתגרי  ם 
 ותהליכים מחזקי שותפות. 

  .היכרות עם השלטון המקומי בישראל 
 יתרון.  -חובה, בעולם -היכרות מעמיקה עם תכניות מנהיגות בארץ 
 יתרון –תואר שני ה (חוב– דגש מחקרילמסלול בעדיפות  ,תואר ראשון( 
 חובה,  -מידענות, פיתוח כלי מחקר, איסוף ועיבוד נתונים, כתיבת תוצרים)  ( ניסיון מחקרי

 יתרון –ניסיון מחקרי יישומי 
 יתרון –כגון חשיבה עיצובית וכלכלה התנהגותית   מחקר חדשניות היכרות עם גישות 
  חובה  -מתודולוגיות ותכניות הכשרהניסיון בפיתוח 
 חובה)  -קריאה, דיבור וכתיבה( אנגלית גבוהה  רמת 
  .יתרון לבוגרות, לבוגרים ולצוות הארגון 

 25/5/2021 -עד ל Career@rothschildcp.comקורות חיים יש לשלוח למייל  
 מתאימות תענינה רק פניות  

 *** שותפויות רוטשילד מעריכה גיוון ומעודדת מועמדות ומועמדים ממגוון רקעים *** 

פיתוח מנהיגות צעירה ומגוונת. הארגון מפעיל  ומוביל צמצום פערים באמצעות נמצא בצמיחה מתמדת ארגון שותפויות רוטשילד
תכניות מנהיגות ומיזמים לקהלים שונים: קו הזינוק, מסאר לחברה הערבית, שגרירי רוטשילד,  צוערים לשלטון המקומי, 
לאסטרטגיה ותכנון אורבני ולחינוך בלתי פורמלי (במסגרת יישום החלטת ממשלה "עתודות לישראל"), מובילים באקדמיה, 

 .בוגרים 1,200 -משתתפים פעילים, וכ 1000ווה ישראלית באקדמיה, חממת יזמות ורשת בוגרים. ארגון שותפויות מונה מעל תק
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