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 )50132450א (- 18/21הצעת משרה באמצעות מכרז פומבי מס' 

 
מתבקשים/ות מועמדים/ות לאיוש משרת "כלכלן/ית" בתחום המקרו ופעילות המשק, באגף מקרו 

 .ומדיניות, בחטיבת המחקר, בירושלים

 
 תיאור התפקיד:

 יקוד על ענף הבניה ושוק הנדל"ן בישראל.ביצוע ופרסום מחקרים כלכליים במ .1

 כתיבת תזכירי מדיניות בתחומי העבודה של החטיבה, ובמיוחד בתחום הבניה והדיור. .2

 ניתוחים שוטפים של התפתחויות כלכליות במשק הישראלי ובעולם. .3
 כלכליות במשק הישראלי, עם דגש על ענף הבניה.-פיתוח מודלים להתפתחויות מקרו .4
-משרדיות ומול גופים בין-בנק ישראל בצוותי עבודה ממשלתיים, בוועדות בין ייצוג מקצועי של .5

 לאומיים.
 ביצוע מטלות שוטפות בהתאם לצרכי החטיבה. .6

 
 הכישורים הנדרשים:

 תואר אקדמי ראשון מוכר ("בוגר") בכלכלה. .1
, במסלול מחקרי, בכלכלה, לרבות כלכלה פיננסית, או )"מוסמך"(תואר אקדמי שני מוכר  .2

 לה ומדיניות ציבורית, או סטודנט/ית על סף סיום לימודים בתחומים אלה. בכלכ

יתרון לבעלי/ות ניסיון מחקרי או מקצועי בתחום הדיור והבניה, לבעלי/ות תואר שני מחקרי  .3

 בהצטיינות, לבעלי תואר שלישי או לדוקטורנטים בתחומים רלוונטיים.

 יוזמה ויכולת מחקר עצמאית; ניסיון בעבודה אקונומטרית. .4

 יתרון. - GIS-ושימוש בStata -ו EViewsידע וניסיון בהפעלת תוכנות אקונומטריות כמו  .5
 כושר ניתוח וניסיון בעבודת מחקר כלכלי. .6
 אישיות גבוהות.-יכולות בין .7
 יכולת ניסוח גבוהה בכתב ובע"פ, בעברית ובאנגלית. .8

 

 הערות:

 ות מתאימות ייענו;רק פני -

 לצורך קבלת התפקיד יידרשו המועמדים/ות לעבור מבחנים; -

 נקבה; הכוונה גם ללשון בלשון זכר כל מקום בו הנוסח מופיע -

 העיסוק והדרגה יקבעו בהתאם לכישורי המועמד/ת; -

 

 ).50132450א ( - 21/18  -בכל פנייה לבנק ישראל יש לציין את מס' המשרה המבוקשת 
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