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 2022/40 מספרפומבי מכרז 

 
 כדלהלן: פנויההודעה על משרה 

 
   שיווק תחום צעירים רכז/ת המשרה: תואר 

 
 תיאור התפקיד: 

ושירותי התחום • ופרסום פעילויות  במטרה להגביר מודעות וצריכת שירותים בקרב   ,שיווק 
  עד.קהלי הי

בכל אמצעי  • והיח"צ של מחלקות התחום  פעילויות השיווק, הפרסום    ריכוז מערך השיווק, 
 .מדיה והנכסים הדיגיטליים העומדים לרשות התחוםה

 .קידום אורגני של קמפיינים דיגיטליים וערוצי התוכן בתחום בפלטפורמות שונות •
בתחום   • שירות  ונותני  גופים  מול  ההתקשרויות  מערך  וריכוז  מקצועיים  בריפים  כתיבת 

 הפרסום ויח"צ, גרפיקה והדפסה. , השיווק
 עריכה והפצה של הודעות לתקשורת.   •
 ניהול מתמחי תחום שיווק.   •
 הובלת מערך מיתוג ושיווק מחודש לתחום הצעירים.   •

 
 תנאי סף: 
 השכלה:

 חובה.    - תעודת בגרות •
  –השכלה אקדמאית מלאה, בוגר/ת תואר ראשון ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה   •

 . יתרון
 

 ניסיון מקצועי:

 . חובה –ניסיון בעולם השיווק ,יח"צ וניו מדיה  •
 . חובה –ניסיון בעריכה וכתיבה של תוכן שיווקי ברשתות החברתיות  •
   .חובה – Office שליטה מלאה ביישומי •
פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, יו טיוב, אפליקציות    -סיון בתפעול מערכות להזנת תוכן  ני •

 . יתרון משמעותי -עירוניות 
 

 דרישות נוספות: 
 מאידך.  ,מחד ובצוות  ,יכולת עבודה עצמאית •
 יכולת תכנון, ארגון ותיעדוף משימות.  •

 יחסי אנוש מצוינים.  •
 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.  •
 עבודה בתנאי לחץ וריבוי משימות.   •
 יכולת עבודת צוות.  •

 
 :  כפיפות

 מנהלת תחום צעירים  
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 :היקף
   משרה. 50%

 
 : רמת תפקיד

 אושר על ידי משרד הפנים.  שמתווה העל פי   - 6
 

 הערות:
 . המשרה הינה לתקופת פרויקט , והעסקת העובד/ת תהא בהסכם לעובדים פרויקטאליים .1

מועמד/ת שימצא/תמצא מתאים/מה למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/תידרש לעבור   .2

 מבחן התאמה. 
  הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה. .3
תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה, או אישור שקילות תואר  על המועמד/ת לצרף   .4

להע מחו"לתארים    רכת מהגף  החינוך אקדמיים  במשרד  ממוסד    -  ,  תואר  בעל  הוא  אם 
לימודים להשכלה גבוהה בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפוף להוראת הדין  

 שירות המדינה.  , לרבות נציבותאקדמיים מחו"ל  וכללי הגף להערכת תארים
ותעודות .5 העסקה  אישורי  המלצות,  בצירוף  חיים,  החובה      קורות  דרישות  על  המעידים 

חמישי,   יום  עד  הר"מ,  בקישור  להגיש  ניתן  לעיל,  הרשומים  תמוז וההשכלה  תשפ"ב,    ט"ו 
 :  בדיוק 16:00בשעה   14/07/2022
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