מועצה אזורית חוף אשקלון
לשכת ראש המועצה

בס"ד

י"ד חשון תשפ"ב,
 20אוקטובר 2021

מכרז חיצוני מס' 03/21
למועצה אזורית חוף אשקלון
דרוש/ה דובר/ת ואחראי/ת מיתוג והסברה
 .1היקף משרה.100% :
 .2כפיפות :ראש הרשות.
 .3תחומי אחריות:


הובלת מערך התקשורת ברשות בשגרה ובחירום.



ייצוג מדיניות הרשות המקומית בפני אמצעי התקשורת.



קשר עם הנהגת הישובים במועצה.



הכנת תכנית עבודה שנתית בנושא חשיפת נושאים של הרשות לתקשורת.



הכנת מערכי שיווק בנושאים הקשורים לתחומי הפעילות של הרשות :פרסום מודעות ,מאמרים וכתבות.



תפעול מערך הפצת המידע לתושבים ,לרבות הפקת חומרי תקשורת שיווקית :עלונים ,מנשרים ,והודעות לתושבים.

 .4מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:


עבודה בשעות לא שגרתיות.



רהיטות וכושר ביטוי מעולה בכתב ובע"פ.



יכולת ארגון ,תכנון ,ליווי פרויקטים ,קבלת החלטות והתמודדות עם לחצים.



היכרות קרובה עם יישובי המועצה.

 .5השכלה :בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמיים בחוץ לארץ .עדיפות תינתן לבעלי תואר אקדמי במדעי המדינה/עיתונאות /תקשורת /יחסים
בינלאומיים.
 .6ניסיון מקצועי :בעל ניסיון מקצועי מוכח בתחום הדוברות ,של שנה אחת לפחות שנרכש במשך  3השנים האחרונות
שקדמו לתאריך המכרז .בעדיפות ,לתחום ציבורי  /מוניציפאלי.
 .7יישומי מחשב:
שליטה מלאה בכל תוכנות ה ,office -ניו מדיה ,רשתות חברתיות (אתר המועצה ,דף פייסבוק רשותי ,אינסטגרם,
טוויטר ,וכד') .יתרון  -ניסיון בעבודה עם תוכנות גרפיות.
 .8שפות :עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
 .9הבהרה מגדרית :המכרז מנוסח בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
 .10אופן ההגשה :הצעות למכרז יש להגיש באתר המועצה על גבי טופס מועמדות למכרז  -מקוון ,בצרוף קורות חיים
ותעודות ,הצעות תתקבלנה עד יום ג' ,כ' בחשוון תשפ"ב ,26/10/21 ,בשעה .12:00
בכבוד רב ובברכה,
קישור לטופס המקוון/https://www.hof-ashkelon.org.il/672 :
איתמר רביבו
ראש המועצה
באר גנים * בית שקמה * ברכיה * בת הדר * גברעם * גיאה * הודיה * זיקים * חלץ * יד-מרדכי * כוכב -מיכאל * כפר סילבר *
כרמיה * מבקעים * משען * ניצנים * ניצן * ניצן ב' * ניר -ישראל * נתיב העשרה * תלמי – יפה
ת.ד • 90000 .מיקוד  • 78100אשקלון
טלפון • 08-6775552 :פקס08-6776419 :

