
 

 

 מרכז מבקרים  פעילות המועצה ורכז שיווק מכרז למשרת 
 במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב 

 
לסעיף   תשל"ז  41בהתאם  לעבודה(,  עובדים  קבלת  )נוהל  המקומיות  המועצות  המקומית       1976- לצו  המועצה 

 התעשייתית נאות חובב,  מכריזה בזה על משרה פנויה כדלקמן:
 

: שכר בהתאם  דירוג השכר.  100%  היקף משרה:מרכז מבקרים   פעילות המועצה ורכז שיווק    תואר המשרה:
: מנהל  כפיפותמועצה מקומית תעשייתית נאות חובב     מקום העבודה:להסכם הקיבוצי המיוחד של המועצה.  

 מרכז מבקרים. 
 

 כללי 
 ופעילות עסקית. פעילות המועצה ומרכז המבקרים, קידום יזמים שיווק 

 
 התפקיד ותחומי אחריות   תיאור

 . המועצה  פעילות ושיווק לקידום שנתית עבודה תוכנית והכנת תכנון .1
   .המועצה פעילותו מבקרים מרכז שיווק קדםל במטרה המבקרים מרכז  מנהל של ניהולו תחת עבודה .2
  מטרות,   לשלל  תדמית  חומרי  הכנת  שת"פים,  אלקטרוני,  דיוור     :םהמבקרי  מרכז   של  השיווק  מערך  ניהול .3

 .ועוד המודפסת בעיתונות פרסום הדיגיטלי, במרחב פרסום וקידומו, האתר תחזוקת
  סקרי   ביצוע  ,פוטנציאליים  מבקרים  עם   הקשר  שימור  מבקרים,  פניותל  ומענה  טיפול  ,פוטנציאלי  קהל  איתור .4

 מבקרים.  אצל רצון שביעות
 המועצה.  צורכי ל בהתאם מגוונים תדמיתיים חומרים יצירת לקהלים, אישית מותאם שיווק ביצוע .5
 המועצה.  פעילות שיווק לטובת המוקצה השנתי התקציב ניהול אחר רהקוב מעקב .6
 שיווקיות. הזדמנויות ואיתור מקוריות פעילויות יצירת חדשים, פעילות תחומיל רעיונות קידום .7
 במועצה.  הגורמים כלל מול עבודה .8
 התעשייה. בפארק מפעלים להקמת יזמים עידוד .9
 

 מאפיינים יחודיים לתפקיד 
 יצירתיות, יכולת עבודת צוות, יכולת הנעת תהליכים ויחסי אנוש טובים.  .1
 .ניהול קמפיינים, ניהול עמודים במדיות החברתיות, ניהול אתר   - בעולמות הדיגיטל   ידע  .2
 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות. .3
 

 תנאים מקדימים למינוי 

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

או אישור לימודים    לפי אישור הרבנות הראשית לישראל  או תעודת סמיכות לרבנותוהטכנאים המוסמכים  
בישיב מלאה  הרבנות   הבתוכנית  שמקיימת  הבחינות  מכלול  מתוך  לפחות  שנים  שש  בכולל,  או  גבוהה 

  מנהל עסקים.כלכלה/ מדיניות ציבורית//תקשורתהראשית לישראל. יתרון לבעלי תואר אקדמי בתחומי 
ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.   שנתיים  -  תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור  בעל   –  ניסיון מקצועי .2

שנות ניסיון בתחום    ארבע  -   טכנאי רשוםשנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.    שלוש  –ם  הנדסאי רשו
 העיסוק הרלוונטי. 

 יתרון. –ניסיון ניהולי  .3

 .  OFFICE-: היכרות עם תוכנות היישומי מחשב .4

 יתרון  -אנגלית ועברית ברמה גבוהה  – שפות .5
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 בברכה,              
 גדי אלפסי             

 מועצהה ראש         
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