
 מודעה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד                             

 

 :כפיפות
 למנכ"לית החברה העירונית.ו מרכז לצעירים "עתידים"למנהלת ה

 
 :תאור התפקיד

תיאום ותכנון משרדי החממה לרבות עיצוב, ריהוט וכו', תיאום תהליך  :הקמה וכניסת יזמים
 הכניסה ומיון הסטרטאפים.

( ותיאום מול 'וכו ניהול החממה ברמה יומית )אינטרנט , חדר ישיבות , ניקיון , פינת קפהשוטף: 
הגורמים בעירייה, ניהול מערך המנטורינג והייעוץ לסטרטאפים )לפי הגדרות בתוכנית העבודה 

 –שהוצעה לעירייה(, תחזוקת חבילת הכניסה )השירותים אותם מקבלים הסטרטאפים בחינם 
 שבועיים לסטרטאפים, office hours(, תזמון uxרואה חשבון, פיתוח תוכנה ,   ,עו״ד

: פיתוח והגדלת קהילת היזמים המקומית, יזום, ניהול והפקה של אירועים תוח עסקי ושיווקפי
 Social -, תחרויות אתגר, האקתונים, אירועי משקיעים ועוד, ניהול ה meetuppקהילתיים כגון 

Media  ,של הקהילה ושיווקJunior streetshub -  פיתוח מקצועי של הקהילה הצעירה בעיר, מתן
, שיתופי פעולה עם בתי ספר,  hackathonהשתלבות מקצועית הנעת ההיי טק )קורסים , כלים ל

 בעיקר בענף ההיי טק(-תופי פעולה עם חברות עסקיות בעירשי

 רישות התפקיד: ד
.בעל יכולת תכנון, יוזמה, מעוף, לעשיה  מתרתום את חברי הקהילה הקייבנות קהילה ולבעל יכולת ל

ניסיון בפרסום ברשתות החברתיות,  מקדמי חדשנות ולהוציאם לפועל.אירועים קידום יוזמות ו
ה. העבודה  בשעות הבוקר, לה והקמה של מיזם, מוטיבציה גבוהעדיפות לניסיון בעולם היזמות ,הוב

 הערב והלילה לפי הצורך.

  השכלה:
 בתחומי הניהול השונים. ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה תואר ראשון

 :ניסיון תעסוקתי
 ., הובלת מיזמים, הפקת אירועים, פיתוח עסקי, שיווק, גיוס שותפויותניסיון של שנתיים

 : כישורים אישיים
  יכולת אירגונית ולוגיסטית גבוהה.

 "נטוורקר"
 יזמי-ידע והיכרות עם העולם הטכנולוגי

 יכולת ליזום וליצור מיזמים בתחום
 Facebook, Twiter, LinkdenIn: יכולת עבודה גבוהה ברשתות חברתיות

 
  70%: המשרה היקף
 :הערה

יישא במטלות נוספות והמועמד/ת שיבחר לתפקיד ייקלט בחברה בעירונית 
 על פי הצורך.

 .ותקצובו פרויקטאלית ותלויה בקיומו של הפרויקטמדובר במשרה   *
 *   המשרה מאוישת ע"י מ"מ

היעדר הרשעה בעבירות מין.  על המועמד  להמציא אישור ממשטרת ישראל בגין
 בהתאם לחוק, חל בשלב זה על גברים בלבד )מצ"ב טופס אישור מוסד(.

 
תיעוד להוכחת כל הנ"ל ומועמד/ת שלא י/תצרף  קורות חיים על המועמד/ת לצרף

 תיעוד מתאים, תיפסל מועמדותו/ה על הסף.
 

 15:00עד השעה  22.08.17, תאריך ג'מועד אחרון להגשת מועמדות יום 
 . רחובות 8רח' הנביאים  לחברה העירונית יוגשו באופן אישיהמסמכים     
 
ניתן   -שראל טופס הגשת מועמדות למכרז וטופס אישור מוסד לשם פנייה למשטרת י  

 )מכרזי כ"א( rehovot.co.il-www.ironitלמצוא באתר העירוני 
 08-9458535פקס:  08-6683874טלפון:   09:00-16:00לקבלת מידע בין השעות 

 1185מכרז מס'

  STREETSHUBמנהל/ת קהילת תפקיד: 
 

http://www.ironit-rehovot.co.il/

