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 אגף בכיר עבודת השדה במפקד דרוש/ה עובד/ת לתפקיד –ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 , למילוי מקום בהעסקה זמניתבאר שבעאזור  - (פקידת שטחבקר/ית )

 

 והסביבה באר שבע מקום העבודה:

 משרה 100% עד העסקה הינה שעתית בהיקף של אחוזי המשרה:

 מינהלי 14-16 דרגה:

 07/12/2022ועד  2022חודשים מחודש מאי  7-כ להעסקה:פרק זמן 

 מילוי מקום )משרה פנויה( סוג העסקה:

 15: כמות משרות

 לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים תמיועד ההמשר

 

 תיאור המשרה:

קיום פיקוח ובקרה אחר פקידת השטח במפקד האוכלוסין המבוצעת באמצעות ספק חיצוני בהיבטים 

 נורמטיביים ובכלל זה: -מקצועיים ובהיבטים ערכיים

 

העברת שאלון בקרה בבתי נדגמים שרואיינו במסגרת מפקד האוכלוסין לשם בקרת איכות ואימות נתונים 

 שדווחו במסגרת השאלון.

 

 ביצוע ליוויים לעובדי הספק החיצוני בעת קיום ראיונות בשטח לשם בקרת איכות ווידוא הטמעת נהלים. מילוי

 דוח ליווי ומתן הנחיות לשיפור הפקידה במידת הצורך.

 

הגעה לבתיהם לשם שכנוע לשיתוף פעולה ומסירת  -טיפול במקרים של סרבנות נדגמים להשתתפות במפקד

 המידע והנתונים הנדרשים.

 

הגעה לבתי נדגמים אשר הטיפול בהם מוצה על ידי הספק )פקידה שלא הושלמה/לא מולא שאלון( לשם 

 שיתוף הפעולה והעברת ראיונות, וזאת בהתאם להגדרות מטה המפקד.הגברת 

 

 מילוי דוחות בקרה וסיכומים יומיים/שבועיים והעברתם לממונה.

 

 שידור נתוני הבקרות באמצעות המערכת הממוחשבת הייעודית.

 

 עיגון כתובות נדגמים על גבי המפה הממוחשבת בהתאם להנחיית הממונה.

 

 התאם לדרישות העבודה ולהנחיות הממונה.ביצוע מטלות נוספות ב

 

 :דרישות סף

 :השכלה

 שנות לימוד(. 12השכלה תיכונית )
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 דרישות מיוחדות:

 משמרות בשבוע לפחות, בשעות אחר הצהריים והערב. 4 -זמינות ל

 27.6)עבור עבודה בשעות אחה"צ והערב תשולם תוספת משמרות בכפוף לעמידה בהנחיות הקבועות בפרק 

 ירות המדינה(.לתקנון ש

 

 :דרישות נוספות רצויות

 שליטה טובה בשפה העברית.

 יתרון. -ידיעת שפות נוספות

 כושר ביטוי בעל פה ויכולת שכנוע.

 יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת.

 הופעה ייצוגית.

 יחסי אנוש טובים.

 כושר הליכה ברגל.

 התמצאות טובה במרחב.

 יתרון לבעלי רכב.

 

 הערות:

 ישובים בדואים ובפזורה הבדואית בדרום.ב תבוצע בקרהה

 או עד סיום הפרויקט המוקדם מבין השניים. 07/12/2022ההעסקה הינה לתקופה קצובה עד לתאריך 

 ההעסקה הינה שעתית, תשלום יינתן עבור שעות עבודה שיבוצעו בפועל. 

 העבודה כוללת עבודה עם מספר מערכות ממוחשבות.

 

למילוי טופס מקוון ולצירוף קו"ח  https://survey.gov.il/he/BPSB הקישורלהגשת מועמדות יש ללחוץ על 
  .ואישור השכלה

 , מסמכים שיגיעו לאחר תאריך זה לא יתקבלו. 01/02/2022-הגשת מועמדות אפשרית עד לתאריך ה

 

מועמדים מתאימים בלבד יידרשו לבצע שלב מיון פנימי ויקבלו קישור לביצוע הדרכה מקוונת בת מספר שעות, 

 אשר תבוצע מהבית באמצעות המחשב. 

ימים כשבסיומה תתקבל  3-מועמדים שיעברו שלב ממיין זה יזומנו להדרכה ממיינת בתשלום שתימשך כ

 טח.החלטה ורק מועמדים שיתקבלו ימשיכו להעסקה בש

 

, תהיה אפשרות לקבל מענק 2022המשמש בתפקיד זה לצורך מפקד האוכלוסין ( שטח פקידת/ית )לבקר

 חד פעמי מבוסס תפוקות לכל התקופה בכפוף לעמידתו בכללים כפי שייקבעו על ידי המדינה.

 

 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

https://survey.gov.il/he/BPSB

