מידע לסטודנטים בנושא מכרז מאגר : 50436

מכרז מאגר סטודנטים מס'  50436מיועד להגשת מועמדות לסטודנטים ורלוונטי עבור:
 )1סטודנטים המעוניינים להיכנס לעבוד במשרת סטודנט בשירות המדינה במהלך תקופת הלימודים.
 )2סטודנטים שמועסקים היום במשרת סטודנט ומעוניינים להתקדם לתקן קבוע במדינה.
 )3סטודנטים שמועסקים במשרת סטודנט ורוצים לשנות תפקיד.

הכניסה למאגר הסטודנטים מקנה לכם  2אופציות להתקדם בתפקידים שונים בשירות המדינה.
 : 1כניסה למשרת סטודנט חדשה וגמישות בתוך המערכת – באמצעות המאגר תוכלו לקבל הצעות למשרות סטודנט פנויות
מכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.
היתרון הגדול הוא שלא תצטרכו יותר להתאמץ ולחפש משרות סטודנט בשירות המדינה אלא מרגע כניסתכם למאגר תקבלו
אליכם הצעות עבודה יזומות ממשרדים שונים אשר מותאמות לתחום לימודכם.
 : 2הזדמנות לעבור ממשרת סטודנט לתקן של עובד 'קבוע' בסיום לימודיכם
סטודנטים שצברו וותק של  18חודשים במשרת סטודנט בשירות המדינה ונכנסו למאגר יכולים להתמודד לראשונה על מכרזים
פנימיים ובין משרדיים .ובכך נפתחת בפניהם ההזדמנות לקבל עדיפות על פני מתמודדים חיצוניים וסטודנטים נוספים שלא
עבדו בשירות המדינה.
יש לציין כי הזדמנות להתמודד על מכרז פנימי נשמרת עד חצי שנה לאחר סיום התואר\העסקה במשרד  -מדהים (!).
הנה כמה שאלות ותשובות שיעזרו לכם להבין קצת יותר:
מה זה מכרז פנימי /ובין-משרדי ומה היתרון בו?
כאשר נפתח תקן חדש במשרד או מתפנה תקן לתפקיד מסוים מפרסמים בין עובדי המשרד מכרז פנימי לאיוש המשרה
ובכך נותנים הזדמנות ראשונית להגשת מועמדות לעובדי המשרד עוד לפני שהמכרז יפורסם להגשת מועמדות
לכלל הציבור בישראל.
לרוב כדי להתקבל לתפקיד במכרז פנימי נדרשים לעבור רק וועדה במשרד (כי כבר מכירים אתכם)  -בעוד שבמכרזים חיצוניים
המועמדים נדרשים לגשת למבחן פסיכוטכני ואישיותי עם מספר רב של מתמודדים ,לעבור מיון ולעבור את המבחן עם רף
ציון גבוה אשר נקבע בהתאם לשכלול הציונים של המתמודדים הטובים ביותר שנבחנו .רק אלו שנמצאו עם ביצועים טובים
ורף ציון גבוהה ביותר עוברים לשלב וועדה להתמודד על התפקיד.
היתרון שלכם כסטודנטים הוא האפשרות להתמודד מול מספר מתמודדים נמוך ולהישאר לעבוד באותו משרד שבו עבדתם עד
היום ,כמובן שהסיכוי שלכם להיבחר גדל מכיוון שכבר שמכירים אתכם ,צברתם וותק במשרד ובעייני המנהלים שלכם אתם
'שפיצי על' ורוצים אתכם לתפקידי המשך !
לצורך ההמחשה יחס המתמודדים במכרז פנימי להיקלט לתקן יכול להיות משהו כמו  ,1:15במכרז בין-משרדי משהו כמו ,1:40
ובמכרז חיצוני משהו כמו  .1:150עדיפות משמעותית.
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מה הקריטריונים להתמודד על מכרזים פנימיים כעבור  18חודש ?
סטודנטים שנכנסו למאגר נפתחה להם ההזדמנות והם זכאים להגיש מועמדות למכרזים פנימיים בתאני ש:






צברו וותק של  18חודשים במשרת סטודנט ובתקן של לפחות  96שעות בכל חודש.
עומדים בתנאי הסף של התפקיד אליו מעוניינים להגיש מועמדות (למשל ניסיון מקצועי ,וותק בתפקיד ,השכלה
רלוונטית).
מועסקים במשרד הנוכחי לפחות כחצי שנה.
לא עברו בין משרות שונות ביותר מ 2-משרדים במהלך  18חודשי וותק שצברו.
במידה ועברו משרדים  -בין המעבר ממשרד אחד לשני לא חלפו יותר משלושה חודשים.

ועכשיו שאתם יודעים למה משמש המאגר ומה היתרונות שבו  -איך בתכל'ס מצטרפים למאגר ?
באמצעות מערכת הגיוס של נציבות שירות המדינה מגישים מועמדות למכרז מס' ( 50436יש קישור למטה)
במערכת ממלאים פרטים אישיים ,נתוני השכלה ניסיון תעסוקתי ומצרפים אישור לימודים סרוק -חובה !
(שימו לב שללא העלאת אישור לימודים  -תקבלו דחיה בהמשך ולא תכנסו למאגר ללא הודעה מוקדמת.
הרישום נח ,ידידותי ולא ארוך מידיי ,מומלץ להשקיע ולמלא אותו בצורה מפורטת) ..
לאחר מכן תקבלו זימון למבחן פסיכוטכני ,שמתקיים במכוני מיון שפזורים בכמה מקומות בארץ.
המבחן כולל שאלות בנושאי 'השלמת צורות' ,הבנה כמותית ,הבנה מילולית ,גרפים וכדו' .די דומה לצו הראשון שעשיתם
בצבא .ניגשים למכון מיון בתאריך אליו זומנתם ,נבחנים ובהמשך ישלח אליכם הציון בהתאם להישגים והכישורים
שביצעתם במייל ,לאחר  24שעות.
לחוששים :המבחן לא קשה !  -תזכרו שמבחנים אקדמאים אתם עושים בלי סוף ולכן המבחן הזה קטן עליכם!
בכל מקרה אם אתם רוצים להתכונן ולקבל ציון גבוה וועד הסטודנטים דאג לכם להנחה בקורסי ההכנה של מכון נועם – מומלץ
לבדוק !.
אם עברתם את הרף המינימלי אתם בתוך המאגר ! – ומפה הדרך סלולה בפניכם לצבור ניסיון ולהשפיע בשירות המדינה.
(הרף ככל הנראה יהיה ציון )4
אז יאללה למי אתם מחכים ,תרשמו זה הקישור http://snip.ly/kazfi :
ניתן להגיש מועמדות ,כרגע רק עד ה 31/10/17בלבד .ולאחר מכן המכרז נסגר.

אל תדחו את הרישום לרגע האחרון ,הזדרזו להירשם !
בהצלחה
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