החברה לפיתוח תיאטרון  ,מוסיקה ,אמנות ומחול – חולון בע"מ
ח.פ51-2287350 .

פברואר 2020

מכרז כח אדם פומבי מס' –  – 5/2020מנהל/ת שיווק דיגיטלי במדיטק חולון
נמסרת בזאת הודעה על משרה כדלהלן:

תואר המשרה:

מנהל/ת שיווק דיגיטלי במדיטק חולון [להלן גם " :המדיטק"]

תיאור התפקיד:
 ניהול הנכסים הדיגיטליים של הארגון :אחריות כוללת על הפעילות הדיגיטלית של הארגון ,עדכון שוטף
וטיפול  hands onבאתר החברה הראשי ,מעקב ואחריות ניהולית על יתר הנכסים הדיגיטליים ועל הפעילות
הדיגיטלית החיצונית.
 ניהול וביצוע בפועל של כלל פעילות הדיוור השיווקי למגוון גופי המדיטק.
 ניהול פעילות הקידום האורגני  SEOוהממומן ברשת.
 מעקב ומדידה שוטפת של ביצועים ,אופטימיזציה והפקת ניתוחים ודו"חות תקופתיים .שימוש בכלים
טכנולוגיים חדשים ליצירת תכנים.
 ניהול והובלת קמפיינים שיווקיים בערוצי הדיגיטל השונים ,כולל שימוש בפלטפורמות דיגיטליות חדשניות.
 עבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים.
המדיטק הינו מתחם תרבות יוצר ,מנהל ואחראי על מגוון פעילויות וגופי תרבות בעיר חולון ,והוא חלק
מתאגיד עירוני :החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול – חולון בע"מ (להלן" :החברה").
המדיטק כולל את גופי התרבות הבאים :תיאטרון המדיטק ,רשת ספריות המדיטק ,מוזיאון העיצוב חולון,
סינמטק חולון ,המרכז לאמנות דיגיטלית ,מוזיאון הקריקטורה והקומיקס
דרישות סף:




ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד דומה – חובה
ידע וניסיון במערכות  CMSודפי נחיתה – חובה
ידע וניסיון בתפעול מערכות דיוור – חובה

דרישות התפקיד :
 היכרות מעמיקה עם תחום השיווק באינטרנט על שלל רבדיו
 ידע וניסיון בעבודה עם  – Google Analyticsחובה
 הבנה בעולמות הUI/UX -
 יכולות ביטוי וניסוח גבוהות בכתב ובע"פ
 כושר אנליטי וניתוח נתונים
 ניהול עצמאי ואחריות ,יכולת עבודה על מספר פרויקטים במקביל
 אוריינטציה לעולם העיצוב | ידע ב – Photoshop -יתרון
 עבודה על  – WordPressיתרון
 עבודה על פלטפורמת הדיוור אקטיבטרייל -יתרון
 יצירתיות וגמישות מחשבתית.
 סקרנות ורעב ללמידת עולמות תוכן מגוונים
 יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות
מסמכים נדרשים:



קורות חיים מפורטים.
מילוי טופס פרטי מועמד שניתן להוריד בקישור זה או באתר האינטרנט של החברה.
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טופס פרטי מועמד – מכרז מנהל שיווק דיגיטלי
כפיפות  :למנהלת אגף שיווק ומכירות היקף משרה 100% :מיקום :משרדי החברה בחולון
תנאים :יסוכמו במו"מ עם המועמד המתאים
הערות:
 .1מועמד שימצא מתאים למלא המשרה המוכרזת ,אפשר שיידרש לעבור מבחן התאמה.
 .2ההתקשרות עם הזוכה טעונה אישור משרד הפנים.
 .3בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה .הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר ,בעלי
כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

הגשת המועמדות:
 .1השתתפות במכרז בצרוף המסמכים הנדרשים .ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות:
א .שליחה בדוא"ל :בקובץ  PDFלכתובת Michraz@mhc.org.il
ב .במסירה ידנית :במעטפה סגורה ,עם ציון מספר המכרז  5/2020והשם' :מכרז מנהל שיווק דיגיטלי"
במשרדי המדיטק בשדרות גולדה מאיר  ,6חולון.
*בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים ,לא תובאנה לדיון.
 .2מועד הגשה אחרון עד יום :שלישי  18.2.2020בשעה 16:00

דני וייס
מנכ"ל המדיטק
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טופס פרטי מועמד – מכרז מנהל שיווק דיגיטלי
שם משפחה

שם פרטי

שם משפחה באנגלית

שם משפחה
קודם

תאריך שינוי

אזרחות

תאריך לידה (*)

מין (*)
 – 1זכר
 - 2נקבה
שנת עליה

טלפון

נייד

פרטים על השכלה
יסודית
פרטים

תעודת זהות

מצב משפחתי
 -1רווק ;  – 3גרוש/ה
 -2נשוי/אה;  – 4אלמן/נה
כתובת מגורים:

תיכונית

מספר המכרז05/2020 :
מס'
ילדים(*)

תיאור המשרה :מנהל/ת שיווק
דיגיטל למדיטק חולון
מיקוד

גבוהה

ידיעת שפות
שליטה מלאה ,סמן +
שליטה חלקית ,סמן -
דיבור
קריאה כתיבה

שפה

שם בי"ס

עברית

שם
היישוב של
בי"ס
מספר
שנות
לימוד
מקצוע
עיקרי
התואר או
התעודה

אנגלית
שנת סיום

שירות בצה"ל (*)

שנת סיום

קורסים והשתלמויות
שם הקורס/השתלמות

שנת סיום

משך הקורס

ערבית

מועדו

נערך מטעם

תעודת גמר

[ ] – לא
[ ]  -כן
מתאריך_____ :
עד_____:
מספר אישי:
___________
דרגת שחרור:
__________
פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת
שם וכתובת מקום העבודה
הנוכחי

ותק בעבודה
מ-

תפקיד

שכר (*)

עד -

סיבת הפסקה
(*)

אני הח"מ מציע את מועמדותי לתפקיד מנהל שיווק דיגיטלי מדיטק חולון ומצהיר כי הפרטים לעיל מלאים ונכונים:
(*) – סימון בכוכבית משמעו  -פרט מידע שאין חובה לציינו
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טופס פרטי מועמד – מכרז מנהל שיווק דיגיטלי
תאריך_____________________ :

חתימה_____________________:
המלצות
שם הממליץ

תפקיד

כתובת

טלפון

קרובי משפחה בעירית חולון ו/או בחברה לפיתוח תיאטרון  ,מוסיקה ,אמנות ומחול – חולון בע"מ [למניעת ניגוד עניינים]
שם פרטי ומשפחה
יחס קרבה
היחידה
התפקיד
הערות (כגון  :ציון לשבח ,פרסי עידוד וכדומה)

הטופס יוגש כשהוא חתום בכל עמוד בצירוף תמונת פספורט ,קורות חיים ,ויתר
המסמכים שנדרשו במכרז.
אני הח"מ מציע את מועמדותי לתפקיד מנהל שיווק דיגיטלי ב מדיטק חולון ומצהיר כי הפרטים לעיל מלאים ונכונים:
(*) – סימון בכוכבית משמעו  -פרט מידע שאין חובה לציינו
תאריך_____________________ :

חתימה_____________________:
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