
 

 

   במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב דובר הרשותמכרז למשרת 
 

המועצה המקומית       1976- לצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, תשל"ז 41בהתאם לסעיף 
 התעשייתית נאות חובב,  מכריזה בזה על משרה פנויה כדלקמן: 

 
                             כירים בכפוף לאישור משרד הפנים שכר בדירוג/שכר:  .  100%  היקף משרה:דובר הרשות    תואר המשרה:
 : מנכ"ל המועצה. כפיפותחובב.   נאותמועצה מקומית תעשייתית  מקום העבודה:

 
 .הציבור וכלל המפעלים  ,התקשורת בפני ויחידותיה הרשות : ייצוגכללי

 
 תיאור התפקיד ותחומי אחריות 

 ניהול יחידת הדוברות וההסברה. .1
,  שיווק ר,ציבו יחסירות,  ב וד בנושאי מדיניות להתווייתהנוגע   בכל המקומית הרשות להנהלת ייעוץ .2

 ם. השוני התקשורת באמצעי מידע פרסום
 ייצוג המועצה מול אמצעי התקשורת.  .3
 מדיה )עיתונות, אתר אינטרנט, פייסבוק(. ניהול מערך הדוברות, ההסברה והיח"צ בכל אמצעי ה .4
 . ברשות ואירועיםת, כנסים פעילויו של ושיווק קידום .5
 רועי חירום ובשעת חירום בתאום המפעלים וגורמי החירום וההצלה. יניהול מערך הדוברות במועצה בא .6
 דובר המועצה. האחריות של הכנת תוכנית עבודה שנתית בתחום  .7

 
  :בתפקיד הייחודיים  העשייה מאפייני

 עבודה בשעות לא שגרתיות, רהיטות, ייצוגיות מול גורמים שונים מחוץ לרשות ובתוכה, הצגה בפני קהל.  
 

 תנאים מקדימים למינוי  

שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה   בעל תואר אקדמי   –השכלה  .1
  39בהתאם לסעיף   טכנאי רשוםאו  או הנדסאימהמחלקה להערכת תארים אקדמאים בחוץ לארץ 

לפי אישור הרבנות הראשית   או תעודת סמיכות לרבנותלחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים 
גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות מתוך מכלול    האו אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיב לישראל

 הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.  
ניסיון מקצועי של שנה אחת לפחות    –או השכלה תורנית כאמור בעל תואר אקדמאי   – ניסיון מקצועי .2

שנרכש בשלוש השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.  
שנרכש בשלוש השנים האחרונות שקדמו    סיוןניסיון מקצועי של שנתיים לפחות   – הנדסאי רשום

ניסיון מקצועי של שלוש    –כנאי רשום לתאריך המכרז בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות. ט
שנרכש בשלוש השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז בתחום הדוברות, יחסי ציבור  שנים לפחות 

 יתונאות. או ע
 יתרון.  – ניסיון ניהולי .3

 יתרון   -אנגלית ועברית ברמה גבוהה  – שפות .4

 .  OFFICE-: היכרות עם תוכנות היישומי מחשב .5
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