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תיאור התפקיד
 .1ביצוע מעקב אחר תכניות העבודה של פרויקט מאגר נתוני אשראי.
 .2ביצוע בקרה ומעקב דינאמי אחר תקציב הפרויקט.
 .3ריכוז והכנת דוחות סטטוס תקופתיים לפרויקט.
 .4השתתפות בדיונים ועריכת סיכומי דיונים.
 .5סיוע בהכנת מצגות להנהלת הבנק ולמועצה מנהלית.
 .6סיוע בתהליך הרכש והתקשרויות מול ספקי פרויקט נתוני אשראי.
 .7אישור דרישות הרכש וההזמנות.
 .8ריכוז וסיוע בגיבוש מדדי הצלחה לפרויקט.
 .9מעקב אחר משימות הפרויקט .Action Items
 .10ריכוז הסיכונים לפרויקט.
 .11תמיכה במשימות ובפרויקטים שבאחריות מנהל פרויקט מאגר נתוני אשראי.
 .12נכונות לעבודה מרובה מבניין הבנק בירושלים.

הנסיון והכישורים הדרושים
 .1תואר אקדמי ראשון מוכר בכלכלה  /מנהל עסקים  /סטטיסטיקה  /הנדסת תעשייה וניהול  /מדעי המחשב  /רשיון רו"ח; או תואר אקדמי ראשון
מוכר במדעי הטבע  /מדעי החברה ושנתיים ניסיון רלוונטי לתפקיד -חובה.
 .2תואר שני בתחום רלוונטי.
 .3ניסיון בתחומים כמפורט בתיאור התפקיד )תקציב ,תכניות עבודה ,ניהול פרויקטים( -יתרון.
 .4ניסיון בתוכנות  -Officeחובה.
 .5ידע בתוכנות ) MSPנתיב( ו - MS Project-יתרון.
 .6שליטה בשפה האנגלית.
 .7יכולת עבודה בצוות.

הערות והבהרות
 תהליך המיון למשרה מתבצע במקביל למועד פרסומה; ההעסקה תהיה על פי חוזה מיוחד לעובדים/ות ארעיים/יות לתקופה מירבית של עד  3שנים; רק פניות מתאימות ייענו; המועמדים/ות הסופיים/ות יתכן ויעברו בחינות התאמה למשרה; כל האמור בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה; -הבנק שומר לעצמו את המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות;

הנחיות
נא למלא טופס הגשת מועמדות באתר האינטרנט של בנק ישראל:
לחץ כאן לגישה לאתר
ניתן לשלוח קו"ח גם באמצעות:
 .1משלוח בדואר אל :אגף משאבי אנוש בבנק ישראל ,רחוב קפלן  ,2קריית בן גוריון ,ת"ד  ,780ירושלים 91007
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 .2משלוח בפקס למספר02-666-9188 :
שים לב :המועד האחרון להגשת מועמדות הינו  .20/01/2017מועמדויות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תישקלנה.
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