לשכת ראש העיר

ט"ו באדר תש"פ
 11במרץ 2020

לכבוד
לשכת הדובר
א.ג.נ,.
ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי  12/3/2020את המכרז הבא:
מכרז חיצוני מס'  - 27/2020סגן מנהלת מח' פרסום והסברה
תיאור התפקיד
ניהול מערך התקשורת ברשות ,שיווק ופעילות אירועים וחיזוק הקשר עם התושב באמצעי פרסום שונים.
עיקרי התפקיד:
ניהול מערך התקשורת וקידום ושיווק פעילות ואירועים שונים של הרשות.
עבודה בשעות לא שגרתיות ונכונות לסיקור פעילויות ואירועים.
ניהול הפקת אמצעי הפרסום העירוניים )דיגיטל ופרינט ,לרבות שילוט חוצות והעיתונות הכתובה(.
חיזוק ,עידוד וקידום מתן שירות לתושב באמצעים דיגיטליים ,ובכלל זה בנייה ,ניהול ותפעול של כל
הפלטפורמות הדיגיטליות ברשות המקומית ,דוגמת המדיה החברתית ואתר האינטרנט העירוני.
ניהול ופיקוח על ספקים ונותני שירות בתחום הפרסום וההסברה.
הכנת חומרי ייצוג על הרשות המקומית.
תיאום והעברת מידע בין בעלי התפקידים ברשות המקומית והחברות העירוניות לאמצעי התקשורת.
ביצוע מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה.
השכלה :בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחו"ל .תואר בתקשורת-יתרון.
ידיעת השפות העברית והאנגלית על בוריין ויכולת הבעה בכתב ובע"פ.
שליטה בתכנות ה office -והתמצאות בסביבת עבודה ממוחשבת.
ניסיון :ניסיון מקצועי של שנתיים לכל הפחות בתחום הפרסום ,יחסי הציבור /עיתונות /מדיה דיגיטלית.
כישורים אישיים :יכולת ארגון ותכנון ,תודעת שרות גבוהה ויחסי אנוש ,יכולת עבודה בצוות ,ייצוגיות,
קפדנות ודיוק בביצוע ,יושר ואמינות ,יכולת עמידה בלחצים ,נכונות לעבודה מאומצת ,נכונות לעבודה
בשעות בלתי שגרתיות.
כפיפות  -דוברת העירייה
היקף משרה 100/100 -
שכר – דרגה  ,8-10דרוג מח"ר
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים ,צילום רישיון נהיגה בתוקף ,צילומי
תעודות והמלצות במסירה אישית בלבד עד  1/4/2020שעה  ,12:00במח' משאבי אנוש בעיריית ראש -
העין רחוב שילה  21טל'.03 -9007320 :
הערה :בהתאם להוראות סעיף  174א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה ,מובא
בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם
לא תאושר כאמור בפקודה.
מועמדים מתאימים בלבד יענו.
* המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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