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 22-712-מא

 לאגף הדוברות 

 דרוש/ה 

    16/2022מכרז פנימי/חיצוני  

 תפקיד: מנהל מדור יח"צ וסושיאל מדיה באגף הדוברות  

 חלקיות משרה: משרה מלאה 

 בדירוג מנהלי  7-9מתח דרגות: 
 

 תיאור התפקיד:

סיוע בהובלת מערך התקשורת ברשות. ייעוץ לאגף הדוברות וליחידות השונות בעירייה בכל הקשור  

 להתוויית מדיניות בנושאי יחסי ציבור ומדיה חברתית. 

פייסבוק ,   :ייזום, קידום ויצירת תכנים תקשורתיים בעולמות הדיגיטל )מדיה חברתית כגון

 .( אינסטגרם, יוטיוב , גוגל ועוד

ועים הנערכים ברשות המקומית לצורך הפצתם באמצעי התקשורת השונים ובאתר תיעוד איר

 האינטרנט של הרשות. 

ארגון יחסי ציבור לאירועים הנערכים מטעם הרשות המקומית והתנהלות שוטפת מול כלי 

 התקשורת השונים.  

 

 תחומי האחריות:

 כתיבה ועריכת תוכן ברשתות חברתיות, ויצירת תוכן איכותי. .1
 הזנת תכנים ועדכונם השוטף בפלטפורמות הדיגיטליות השונות.  .2
 .ניהול מערכת התוכן של הכלים הדיגיטליים .3
 .שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים תוך עידוד חדשנות  .4
 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומול כלי תקשורת ארציים.  .5
 .ביצוע משימות נוספות בתחום העיסוק ככל שיקבעו ע"י המנהל .6

 

 ת התפקיד: דרישו

 תיכונית מלאה.   השכלה:
 יתרון. -תואר אקדמי               
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 ניסיון מקצועי:  

 .ניסיון בכתיבת תוכן הודעות לתקשורת/שיווק דיגיטלי/ניהול קמפיין •
 .עדיפות לבעל ניסיון ברשויות מקומיות/גוף ציבורי מקביל •
 היכרות מעמיקה עם עולם התקשורת.  •
 רשתות חברתיות. ידע וניסיון בניהול  •

 
 

 דרישות ומאפיינים נוספים: 

יצירתיות ויכולת למידה מהירה, כושר ביטוי וניסוח ברמה גבוהה, נכונות לעבודה מאומצת, יחסי  

 אנוש טובים. 

       

 2.7.2022מועד הגשת מועמדות לא יאוחר מיום: 

 להגשת מועמדות יש להיכנס לקישור באתר העירייה

  support@automas.co.ilמדות ניתן לפנות במייל לתמיכה במערכת להגשת מוע

 
 

 הערות: 

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך זאת בהתאם להוראות סעיף   .1

 .  1988  –לחוק שוויון בעבודה התשמ"ח   8

עיריית מעלה אדומים מקדמת את עיקרון השוויון והתעסוקה, ובכלל זה שואפת לייצוג הולם ומקנה העדפה  .2

 לזכאים לכך על פי דין. 

ים למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הסף מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים התפקיד מתא .2.1

התשנ"ח   מוגבלות,  '1998  –עם  מס  תיקון  התאמות  .  15,  לקבל  זכאי  מוגבלות  עם  מועמד 

על   חלה  ההתאמות,  קבלת  לצורך  לעבודה.  הקבלה  בהליכי  מוגבלותו  מחמת  לו  הנדרשות 

 גשת מועמדות ולצרף אסמכתאות כמתחייב.  המועמד  חובה לציין זאת בתוך השאלות לה

כנדרש  .2.2 מיוצגת  כשאינה  הולם  לייצוג  הזכאית  לאוכלוסייה  המשתייך  למועמד  עדיפות  תינתן 

בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים 

כאית לייצוג הולם אחרים. על מועמד המבקש עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הז

אסמכתאות   ולצרף  קבוצה  לאותה  השתייכותו  בדבר  מידע  גם  למסור  חובה  חלה  הדין  מכוח 

 בהתאם. 

העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל על את הליכיו של מכרז    .3

 זה, זאת בכל שלב משלביו.  
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