שאלות נפוצות – גיוס סוקרים
איך מאתרים את המכרז המבוקש?
בעמוד חיפוש המשרות ניתן לבחור בשדה המשרד את "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" ,ללחוץ על לחצן
החיפוש ולקבל את כל המכרזים הפעילים אצלנו .המשרדים מסודרים לפי סדר אלף-ביתי ,והלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה מופיעה באות ה'.
איך מגישים מועמדות?
לכל מכרז מופיע לחצן "הגשת מועמדות" .אם אינך רואה את הלחצן יש לגלול את הדף לצדדים.
לחצנים לא מגיבים (לחצנים כגון הגשת מועמדות  /פרטי המכרז  /פנייה לצ'אט אנושי)
כאשר לחצני "הגשת המועמדות" או "פרטי המכרז" אינם מגיבים ,לרוב הסיבה לכך נעוצה בחסימת חלונות
בדפדפן שלכם .בלחיצה על הלחצן החסום ,תופיע שורת הודעה בתחתית דף האינטרנט או בראשו ,כי
נתקלת ב"חלונות חסומים" .יש ללחוץ על "אפשר" ולאפשר פתיחת חלונות באתר זה.
מה לעשות במקרה של תקלה טכנית?
בכל בעיה טכנית בתהליך הגשת המועמדות ,ניתן לפנות באופן מקוון לקבלת תמיכה באמצעות הצ'אט עם
נציג או לשלוח דוא"ל לNetzivotService@bynetos.co.il -
מה לעשות במקרה שלא מצליחים להגיש מועמדות?
לפני סיום הגשת המועמדות יש לשים לב שסימנתם √ בכל המסכים בהם היה צורך לסמן (שימו לב,
לפעמים יש צורך לגלול את השאלון למטה או הצידה).
מה לעשות במקרה שקיבלתם הודעת שגיאה שתעודת הזהות נמצאת כבר במערכת ,אפילו שלא
ניגשתם בעבר למשרה בלמ"ס?
מכיוון שהריש ום למשרה הוא דרך אתר שירות נציבות המדינה ולא דרך הלמ"ס ,ייתכן שניגשתם בעבר
למכרז והפרטים שמורים במערכת .אם אינכם זוכרים את סיסמת הכניסה יש לבחור ב" -שכחתי סיסמה"
ולהכניס מספר ת"ז ,וסיסמה זמנית חדשה תישלח למייל איתו נרשמתם.
(שימו לב ,לעיתים המייל מגיע לתיקיית דואר זבל).
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מהי ההדרכה שעוברים הסוקרים?
הדרכת הסוקרים תכלול לימוד על אופן ביצוע הריאיון ,השימוש במחשב הנייד או באמצעי אחר לביצוע הסקר,
אופן הפנייה למשפחות כנציג ציבור ועוד .בהדרכה תודגש מחויבותו של הסוקר לשמירה על סודיות נתוני הפרט.
ההדרכה משמשת כשלב מיון ,בסיומה יבחרו המועמדים המתאימים ביותר לתפקיד.
כיצד ניתן לדעת על גיוס עובדים?
ניתן להתעדכן על מכרזים באתר הלמ"ס ,בדף הפייסבוק של הלמ"ס או באתר נציבות שירות המדינה –
מכרזים  -מערכת גיוס.
מהי מהות התפקיד?
תפקיד הסוקר הוא הינו תפקיד מאתגר בעל חשיבות לאומית הכולל ביצוע ראיונות של נדגמים  -משפחות
או נפשות ,בשעות אחר הצהריים והערב בנושאים שונים .העבודה מתאימה לגברים ונשים הפנויים/ות אחר
הצהריים והערב.

בהצלחה!
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