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אגודת הסטודנטים רמ"ח אקדמיה במכרז לתפקיד   –קול קורא 

 והסטודנטיות 

 תיאור תפקיד כללי:

הסטודנטים ואחראי לייצג את הסטודנטים בפני  אקדמיות העולות מבפניות  אקדמיה עוסק    רמ"ח

וזאת לשם השמעת    לוקח חלק פעיל בוועדות מכללתיות שונות. רמ"ח אקדמיה  מוסדות המכללה

קולם של הסטודנטים, שמירה על זכויותיהם, קידום אינטרסים של ציבור הסטודנטים במכללה  

לזהות את הלך הרוח בנושאי    הינוחלק מהותי מהתפקיד  וכן העלאת סוגיות וצרכים אקדמיים.  

ושינויים בנושאים אלו. כמו כן, רמ"ח אקדמיה פו ולהוביל תהליכי עומק  על  האקדמיה בקמפוס 

בכל עת למען שיפור איכות ההוראה, פיקוח ושינוי תקנון לפי צרכי הסטודנטים, פיתוח פרויקטים  

לסטודנטים לסייע  שמטרתם  אקדמיות  יוזמות  בין.  וקידום  רגישות  אחריות,  דורש  זה  -תפקיד 

 אישית, ייצוגיות וראייה מערכתית.  

 

 תחומי אחריות בתפקיד:

 פעילים המתנדבים במחלקה. ניהול ישיר, ליווי וחניכה של צוות ה  •

בעל זכות    ;שבועיות  הנהלהבישיבות  פעיל  לקיחת חלק    –  חבר הנהלה של אגודת הסטודנטים  •

 . הצבעה בישיבות הנהלה

 גיבוש והוצאה לפועל של תוכנית שנתית בתחום האקדמיה, לרבות ניהול תקציבי של תוכנית זו.  •

באופן   • האקדמיה  בתחום  הסטודנטים  לפניות  מענה  פרטניות    –  שוטףמתן  בבעיות  טיפול 

 ורחבות, הנגשת המידע וזכויות הסטודנטים בפן האקדמי.

 .ועדת משמעתהוראה, ועדת ספריה וועדות מכללתיות שונות, כדוגמת ועדת ו ייצוג סטודנטים ב •

החל מאיתור ומיפוי צרכים של הסטודנטים,   –  הגייה והוצאה לפועל של פרויקטים אקדמיים •

משקים שונים לצורך קידום הפרויקט וכלה בהוצאת הפרויקט לפועל.  קיום פגישות עם מדרך  

דוגמאות לפרויקטים אקדמיים הינם מאגר סיכומים, מערך תגבורים, פרויקט 'סטודנט מעורר  

 השראה', סדנאות לקראת תקופת מבחנים )סדנה להתמודדות עם לחץ, ניהול סדר זמן(.

הסטו  • לרווחת  אקדמיים  שירותים  סל  והרחבת  מילוניות    –  דנטיצירה  השאלת  מערך  ניהול 

 ים לסטודנטים בתקופת מבחנים וכדומה. האגודה, חלוקת צ'ופר 

קש • במכללה,ניהול  בכירים  גורמים  עם  שוטף  קידום    ר  אקדמיות,  סוגיות  העלאת  לצורך 

 פרויקטים אקדמיים וכיוצא באלה. 

 

 ממשקים:

 . ממונה ישיר – אגודת הסטודנטיםיו"ר  •

 . ניהול ישיר, ליווי וחניכה  – פעילי מחלקת אקדמיה •

 . חברי הנהלת האגודה •
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הסטודנטים   • 'התאחדות  עם  וכן  הארץ  ברחבי  סטודנטים  באגודות  מקבילים  תפקידים  בעלי 

 הארצית'. 

 רקטור, דיקני הפקולטה, ראשי חוגים וסגל המרצים.   – בעלי תפקידים בכירים בהנהלת אורנים •

 

 

 מיומנויות וכישורים הנדרשים לתפקיד:

 . תודעת שירות גבוהה •

 אישית גבוהה. -אישיים טובים ורגישות בין-יחסים בין •

 יכולת ניהול צוות.  •

 כושר ביטוי בעל פה ובכתב.  •

 . ומחויבות אישיתאחריות, מוסר עבודה   •

 ת. ייצוגיו •

   .ראייה מערכתית •

 . יושר והגינות •

 . פתרון בעיות והתמודדות עם קונפליקטים מושכלת, יכולת קבלת החלטות •

 יכולת לעסוק ולהעמיק במספר תחומים בו זמנית. התמודדות עם עומס משימות,  •

 . יכולות תכנון, סדר וארגון •

 

 :הנדרשים לתפקיד ידע, השכלה וניסיון

 יתרון. –חברות באגודת הסטודנטים   •

 . יתרון –עובדים  צוות, חניכה וליווי ניסיון ניהול •

 יתרון.  – יכולת ניהול תקציב •

 יתרון.  – Excel, כדוגמת OFFICEשליטה בתוכנות  •

 

 .12:00שני בשעה  אחת לחודש, בימי תות הוראה המתקיימוועדו נוכחות ב: אילוצי תפקיד
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