דרוש חוקר עמית לחקר מוגבלויות
תחום המוגבלויות בישראל עובר שינויים גדולים בעשור האחרון ,והזדמנויות חדשות נפתחות בפני
אנשים עם מוגבלות .רוצה להיות לתרום ליצירת חברה שיוויונית ומכילה? תחום המוגבלויות מעניין
אותך? קרוב לליבך? רוצה לתרום לחברה ולהשפיע על קביעת מדיניות? רוצה ללמוד לבצע מחקרים
בסטנדרטים גבוהים? רוצה להשתלב בסביבת עבודה נעימה ותומכת?
מכון ברוקדייל הוא מכון המחקר החברתי היישומי המוביל בישראל .דרך לימוד יסודי ,מחקר קפדני וידע
מעמיק ,אנו מסייעים לטיוב החלטות מרכזיות הנוגעות לרווחת אנשים ,ותורמים לחיזוקה של החברה
בישראל .המכון מזהה וחוקר נושאי מפתח בחברה ושותף להכוונת מדיניות ,לעיצוב תכניות ולטיוב
שירותים חברתיים לאדם ,למשפחה ולקהילה .זאת ,למען העצמת החוסן החברתי של מדינת ישראל
ולרווחת כלל תושביה.
תיאור התפקיד :חוקר עמית בתחום מוגבלויות הוא חוקר יישומי במכון ברוקדייל אשר מנהל את כל שלבי
המחקר .התפקיד כולל תכנון מערך מחקר בסיסי (כולל בניית כלי מחקר) ,ביצוע ניתוח נתונים מתקדם,
חילוץ מסקנות ראשוניות מנתונים וכתיבת פרקים בדוחות מחקר .חוקר עמית נדרש להנחות חוקרים
מתמחים בביצוע כל שלבי המחקר ,בעל יוזמה ,יכולת הבעה טובה בכתב ובעל-פה ,יודע לתעדף משימות
ולעקוב אחר ביצוען באופן עצמאי .חוקר עמית מגבש את מערך איסוף הנתונים ועוקב אחר ניצול תקציב
המחקר .בעל יכולת לזהות מורכבות ולבקש עזרה במידת הצורך .עליו להכיר ולהבין את המחקרים
עליהם הוא אחראי :מטרות ,חשיבות וההקשר הרחב יותר של הסוגיה החברתית .הוא נדרש להכיר את
התכנים בתחום המוגבלויות בארץ והעולם ואת המערכות הממשלתיות הרלוונטיות.
דרישות התפקיד :תואר שני או שלישי במדעי החברה או מקצועות הבריאות עדיפות בסוציולוגיה,
פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית או חינוך ניסיון במחקר במדעי החברה (שנתיים לפחות) – יתרון לניסיון
במחקר יישומי ידע והיכרות עם תחום המוגבלות  -יתרון שליטה בתוכנה סטטיסטית (לפחות אחת
מהתוכנות  )SPSS, SAS, STATA, R -ובקיאות בשיטות מחקר כמותניות ובסטטיסטיקה שליטה
בתוכנות ה –  OFFICEיכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה יכולת ונכונות לעבודה בו זמנית על מספר
מחקרים יכולת לנהל קשרי עבודה מול נציגי ארגונים שונים יכולת טובה לעבוד בצוות ומוכנות ללמוד
אנגלית ברמה גבוהה משרה מלאה מקום העבודה :ירושלים נא לשלוח קורות חיים למייל:
LitalB@jdc.org
כמה מילים על סביבת העבודה במכון :עבודת המחקר במכון מתבצעת בצוותים הטרוגניים ורב תחומיים
המאפשרים למידה הדדית והפריה מקצועית .המכון מתאפיין בסביבת עבודה נעימה ותומכת ,ומשקיע
משאבים רבים לטובת הפיתוח המקצועי והאישי של העובדים ,זאת מתוך תפיסה כי המשאב האנושי הוא
המרכיב המרכזי בעבודת מחקר מעמיקה ,מקצועית ,המתאפיינת במצוינות.

