
 

 03-7363011| טלפון : , גני תקווה 33, רחוב הגליל החברה לפיתוח גני תקווה

 

 2022פברואר  03
 ב' אדר א תשפ"ב

 
 מכרז פנימי / פומבי לתפקיד מנהל פרסום ושווק לתאגיד עירוני גני תקווה

 
 ניהול שיווק ופרסום של מותגי החברהמהות התפקיד: 

 
 .100%היקף משרה: 

 
 מנכ"ל התאגידכפיפות: 

 
 ומרכיבי התפקיד:תחומי אחריות 

  קשר יומיומי מול מנהלי המחלקות של הארגון, הבנת הצרכים של כל אחד ואחד מהמנהלים
 ותרגומם לפלטפורמות שיווקיות ופרסומיות . 

 צלמים ועורכי תוכןחברת דפוס ,, גרפיקאיםעבודה מול ספקי דיגיטל ,. 
 פעילויות מוצלחות  בקרה על איכות השרות והתוכן של כל אחד ואחד מהמותגים, הבנה של

 וכישלונות והסקת מסקנות. 
 

 :מתחומי האחריות תפירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר

 ממוצרי/מותגי החברה.קהלי היעד של כל אחד  הכרה מעמיקה עם 

 יתרונות ומציאת פתרונות יצירתייםהבנת החסרונות וה . 
  לפי עונות ולפי הצורך. ומנויים הכנת פרסומים מתאימים כולל כתיבת תוכן לגיוס לקוחות 

 עבודה על שיווק חוויתי ועיצוב חללים. 
  ומותגי התאגיד של התאגיד( אינסטרגם ופייסבוק)כגון הרשתות החברתיות ניהול. 
 של התאגיד. ניהול, בקרה ועדכון אתרי אינטרנט 

 הכנת דוחות מעקב אחרי לידים וניתוח נתונים.  
 בניית סקרים.  

 טציותבניית מצגות ופרזנ.  
 
 

 מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:

 יכולת כתיבה תוכן שיווקי ברמה גבוה ותפיסה עיצובית. 

 ניסיון בניהול תקציב. 
 .קריאטיביות וחדות 

  הדיגיטלהיכרות עם ניהול קמפיינים בעולמות.  
 יכולת למידה ארגונית. 
 יכולת לרתום לשיתופי פעולה פנים וחוץ ארגוניים. 

 ותקשורת בין אישית טובה. שירותיות 
 יכולת הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.  

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות. 
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 תנאי סף:

 בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל  – השכלה
 .הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 מדיה.-ו/או ניו  שיווקו/או הפרסום בתחום הות שנים לפח 3בעל/ת ניסיון של  – ניסיון 
 

 

 יתרונות:

  שיווק ופרסום., ניהול, תקשורתאחד או יותר מהתחומים באים: בתואר 
 מדיה-ניסיון ניהולי בתחום פרסום ו/או שיווק ו/או ניו. 

  הקמת אתריםבתוכנות ידע. 
 ידע בתוכנות גרפיקה. 

  כל שימושי הידיעת-office ובפרט Excel 
 עם הפקות פרסום באמצעי תקשורת מסורתיים )עיתונות חוצות וכו'( היכרות 

 
 
 
 

, בצירוף  מעודכנים בעברית העביר קורות חייםלהמעוניינים להגיש מועמדותם לתפקיד, מתבקשים 

 מסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף לכתובת המייל תעודות השכלה, 

ilmancaloffice@gtsport.org. 17.02.2022 עד ליום. 

               מועמדויות שישלחו לאחר המועד, לא יתקבלו.               

על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה ו/או ראיון מוקדם וכן הערכת המועמדים החברה שומרת 

 . החברהעל ידי גורם מקצועי מטעם 

יזומנו לראיון בפני אי הסף והעונים על מירב היתרונות, העומדים בתנמובהר כי רק פונים/ות מתאימים/ות 

 ועדת המכרזים.

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך. 

 


