מכרז מס' 1008

מנהל/ת תחום פרסום לחברה העירונית
כפיפות:

למנכ"ל החברה העירונית.

תאור התפקיד:

הובלת מערך הפרסום והשירותים הדיגיטאליים בחברה:
ייעוץ להנהלת החברה ולמחלקות השונות ,בנושאי יחסי ציבור ,פרסום ,שירותים דיגיטאליים והעלאת
מידע מקומי באמצעי התקשורת השונים.
תיאום והעברת מידע בין בעלי תפקידים בחברה לאמצעי התקשורת.
בדיקת אמיתותם ומהימנותם של המסרים היוצאים מהחברה.
הכנת הודעות לעיתונות בנוגע לפעולות פרטניות שמבוצעות ע"י החברה ואשר נדרש לגביהן יידוע של
אמצעי תקשורת.
תפעול מערך הפצת מידע אל מול גופי התקשורת הארציים והמקומיים.
קידום בפרסום של פעילויות ואירועים:
עבודה מול שרותי היח"צ והייעוץ התקשורתי של החברה.
הכנת תכנית עבודה שנתית בנושא חשיפת נושאים הקשורים לתחומי הפעילות של החברה :פרסום מודעות,
ותפעול של כל הפלטפורמות הדיגיטליות בחברה (אתר החברה ,המדיה החברתית ,וכו') מאמרים וכתבות.
תפעול מערך הפצת מידע לתושבים :עלונים ,מדיה חברתית והודעות לכל גורם רלוונטי.
תיעוד אירועים עירוניים הנערכים באמצעות החברה לצורך הפצתם באמצעי התקשורת השונים ,במדיה
החברתית ובאתר האינטרנט של החברה.
שיתוף פעולה עם דוברות הרשות בכל הקשור לפרסום יח"צ ותקשורת.

דרישות התפקיד:

השכלה:

בעל/ת תואר אקדמי המוכר ממועצה להשכלה גבוהה.

ניסיון תעסוקתי:

ניסיון של  5שנים בתחום הפרסום בחברה גדולה  -תינתן עדיפות מתחום התרבות והספורט.
הבנה וידע מושגי עולם הפרסום והדיגיטאל.

כישורים אישיים:

יכולת ארגון ,תכנון ,קבלת החלטות ,עבודה מול גורמים רבים ,והתמודדות עם לחצים.
כושר ניהול משא ומתן.
היכרות עם תוכנות ה office -ושימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים.

דרישות עיסוק מיוחדות:

עבודה בשעות לא שגרתיות.
רהיטות.
ייצוגית אל מול גורמים שונים מחוץ לחברה.
היקף המשרה 100% :משרה.
החברה רשאית לזמן את  5המועמדים התאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם
עונים על מירב הדרישות הנוספות.

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

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת כל הנ"ל ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד מתאים,
תיפסל מועמדותו/ה על הסף.
מועד אחרון להגשת מועמדות יום ג' ,תאריך  27.07.21עד השעה 15:00
המסמכים יוגשו באופן אישי לחברה העירונית ,רח' הנביאים  , 8רחובות

טופס הגשת מועמדות למכרז וטופס אישור מוסד לשם פנייה למשטרת ישראל  -ניתן למצוא
באתר העירוני ( www.ironit-rehovot.co.ilמכרזי כ"א)
לקבלת מידע בין השעות  09:00-16:00טלפון 08-6683874 :פקס08-9458535 :
מודעה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד

