
 
 משאבי אנוש 

 __________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
 08-6290086פקס:  08-6290054טלפון:   8415302באר שבע מיקוד:  5443ת.ד   82רח ההסתדרות 

 www.kivunim7.co.il       אתר החברה   

1 

 
 

 )פרסום חוזר(  18/2022פומבי מספר  מכרז 
 

 הודעה על משרה כדלהלן:
 

מרכז תרבות חדש בתחום המוזיקה  ) , באר שבעבית היוצר " תמוז" –רכז/ת שיווק : המשרהתואר 
 .במרכז הצעירים(

 
 תיאור התפקיד: 

ופרסום פעילויות ושירותי בית היוצר בפלטפורמות ואפיקים מגוונים במטרה להגביר מודעות   שיווק •

 וצריכת שירותים בקרב קהלי היעד. 

ריכוז מערך השיווק, פעילויות השיווק, הפרסום והיח"צ של בית היוצר בכל אמצעי המדיה והנכסים  •

 הדיגיטליים העומדים לרשותה. 

 בתחומי השיווק ותוכן בית היוצר בניית תכנית עבודה שנתית/שוטפת •

השיווק,  • בתחום  שירות  ונותני  גופים  מול  ההתקשרויות  מערך  וריכוז  מקצועיים  בריפים  כתיבת 

 הפרסום ויח"צ, גרפיקה והדפסה.

 עריכה והפצה של הודעות לתקשורת. •

 יישום מדיניות שיווקית ותקשורתית בהתאם לנהלי החברה.  •

 

 תנאי סף: 
 השכלה:

 חובה.  –תעודת בגרות  •

 יתרון. – השכלה אקדמאית ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה •

 

 ניסיון מקצועי:
 .חובה –בשיווק וניו מדיה ה לפחות ניסיון של שנ •

 יתרון -(PPC)היכרות מעמיקה בפרסום דיגיטלי, ניהול אתרים, רשתות חברתיות וקידום ממומן  •

 חובה  – ניסיון בעריכה וכתיבה שיווקית ברשתות החברתיות •

 
 דרישות נוספות: 

 תודעת שירות גבוהה.  •

 תקשורת בינאישית מעולה. •

 . ושיווקיים ועריכה של תכנים וכושר הבעההיכרות מעולה עם השפה העברית  •

 יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת    •

 יחסי אנוש מצוינים.  •

 גמישות בשעות העבודה ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.  •

 ד ובצוות מאידך. יכולת עבודה עצמאית מח •

 

 :  כפיפות
 תמוז  מרכז מנהלת 
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 רמת תפקיד: 
 על פי המתווה שאושר על ידי משרד הפנים.  - 6
 

 :היקף
   משרה.  100%

 
  הערות:

 פרויקטאליים.   והעסקת העובד/ת תהא בהסכם לעובדים לתקופת פרויקט המשרה הינה .1
אפש .2 המוכרזת,  המשרה  למלא  מתאים/מה  שימצא/תמצא  לעבורמועמד/ת  שיידרש/תידרש  מבחן   ר 

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

לימודים להשכלה    ואר ממוסדאם הוא בעל ת   -להערכת  תארים  אקדמיים מחו"ל,  במשרד החינוך    

וכללי הגף להערכת תארים     גבוהה בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפוף להוראת הדין

 אקדמיים מחו"ל, לרבות נציבות שירות המדינה .  
חמישי,   .5 יום  עד  הר"מ,  הקישור  באמצעות  מועמדות  בתמוזהגשת    07/07/2022תשפ"ב,    ח' 

 :  בדיוק 16:00שעה ב
 RF=114&FC=6347&https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=162 
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