הכנסת
04252119

הודעה על יצירת מאגר משרות המיועדות לסטודנטים לתפקיד עורך סרטונים
בוועדות הכנסת
תיאור התפקיד:
תפעול ועריכה של תוכן מתוך שידורי ועדות הכנסת שבאחריות מערך הדוברות של הכנסת ,על פי הנחיית דובר
הכנסת ומנהל מערך הדוברות (להלן :הממונה);
עריכה והפצה באינטרנט של תוכן חדשותי משידורי הוועדה המועבר בשידור חי באתר האינטרנט של הכנסת,
בערוץ הכנסת ובכלי תקשורת ואתרי אינטרנט אחרים;
מיון התוכן המשודר בוועדה ועריכתו בשילוב כותרות והדגשות גרפיות/אינפוגרפיות;
דיווח שוטף לממונה או למי מטעמו על ביצוע הפעולות האמורות;
ביצוע משימות נוספות על פי דרישת הממונה או מי מטעמו;
ביצוע משימות על פי צורכי הכנסת בתקופת פגרת הכנסת;
הממונה רשאי לשנות מעת לעת את המטלות המוטלות על העובד ,להוסיף עליהן או לגרוע מהן.

דרישות התפקיד (חובה):
"סטודנט" – על פי ההגדרה שלהלן :אדם שלומד במוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המל"ג או במוסד
להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד העבודה ,לרבות כל אלו :סטודנט הלומד לתואר ראשון נוסף,
לתואר שני נוסף או לתואר שלישי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,וכל עוד הוא לומד לתואר וטרם סיים
את חובותיו; תלמיד במכינה אקדמית ,סטודנט הלומד בשנת השלמה לתואר שני או סטודנט הלומד במוסד
להשכלה גבוהה בשנת השלמה להסמכה לראיית חשבון.
סטודנט העונה על ההגדרה כמפורט לעיל – רצוי באחד התחומים האלה :קולנוע ,טלוויזיה ,אומנויות המסך,
עיצוב גרפי ,תקשורת חזותית.
דרישות חובה נוספות:
יכולת טכנית וידע בסיסי בהפעלת מערכות מחשוב;
ידיעת השפה העברית על בורייה.
דרישות רצויות נוספות:
עדיפות לסטודנטים שהשלימו בהצלחה קורסי צילום ועריכה;
עדיפות לסטודנטים שלפניהם תקופת לימודים (ולכן גם תקופת העסקה) של שנתיים לפחות.
כישורים נדרשים:
כושר ביטוי גבוה בעל-פה;
ייצוגיות;
1

תודעת שירות גבוהה;
יחסי אנוש טובים ויכולת לעבוד בצוות;
יכולת לעמוד בלחצים;
הקפדה על פרטים.
מתכונת ההעסקה:
ימים ב' וג' בשעות ;16:00–08:00
יום ד' בשעות ;13:00–08:00
ימים א' וה' על פי דרישה.
ההעסקה לפי שעות על פי הסכם העסקה לסטודנטים ,לא יותר מ 120-שעות עבודה בחודש ולא פחות מ90-
שעות בחודש.
דרישת המינימום למספר המשמרות ולשעות העבודה בכל משמרת תלויה בזמני עבודת הכנסת.
משך ההעסקה המרבי:
סטודנט יועסק עד חמש שנים .תקופה זו כוללת את כל תקופות ההעסקה כסטודנט בשירות המדינה כפי שמוגדר
לעיל.
לא יועסקו מי שאינם סטודנטים ,ובכלל זה לא יועסקו מי שנמצאים במסגרת לימודים ללימודי תעודה.
החזר הוצאות הנסיעה בתחבורה הציבורית:
הוצאות הנסיעה בתחבורה הציבורית יוחזרו על סמך צו ההרחבה החל בנושא זה ,עבור מספר הנסיעות ועל פי
מחיר שיתעדכן מעת לעת ,או עבור כרטיס "חופשי חודשי" – הנמוך שבהם.
הערות
 .1המשרה מיועדת לסטודנטים .עם זאת ,מועמדים שעתידים להתחיל את לימודיהם בהמשך השנה יוכלו להגיש
את מועמדותם .מובהר כי מועמד שיימצא כשיר למשרה לא ישובץ בתפקיד אלא לאחר שהחל את לימודיו בפועל
והוגדר סטודנט.
 .2למען הסר ספק ,מובהר כי הכנסת תזמן לריאיון מועמדים מתאימים בלבד ,על סמך התרשמות מהמסמכים
שיוגשו ועל פי מידת העמידה בדרישות הרצויות.
 .3מאחר שמדובר בהקמת מאגר משרות סטודנטים ,מובהר כי אין התחייבות מצד הכנסת לקדם את הליכי
המיון עד למועד כזה או אחר ,והדבר ייעשה על פי צורכי הכנסת .המועמדים שייבחרו ישובצו סדר בחירה ועל
פי צורכי הכנסת.
 .4מובהר כי שיבוץ הסטודנט שייבחר למשרה מותנה בעמידה בבדיקות ביטחוניות ,בבחינת ניגוד עניינים וקרבת
משפחה ובכשירות רפואית למשרה.
 .5הגשת מועמדות למשרה המפורסמת במודעה זו אינה שוללת את הזכות להגיש מועמדות למשרות אחרות.
המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
אלברט סחרוביץ
המנהל הכללי
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