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 דובר הרשות המקומית – 19/קפגמס'  חיצונימכרז 

 , וההיפך.זכרהכוונה גם ללשון  נקבהאור תפקיד בלשון יבכל מקום בו מפורט ת
 

 

 .דובר הרשות המקומית: תואר התפקיד

 :תיאור התפקיד

 ותיה בפני התקשורת, התושבים וכלל הציבור.ייצוג הרשות ויחיד

 עיקרי התפקיד:

 ות.הובלת מערך התקשורת ברש 

 .קידום ושיווק של פעילויות ואירועים ברשות 

 השכלה ודרישות מקצועיות

מהמחלקה להערכת תארים  ועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרהבעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המ

לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  אואקדמיים בחוץ לארץ. 

אישור לימודים  אותעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל,  או, 2012 -תשע"גה

בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות  3, ומעבר 18שנים לפחות אחרי גיל  6בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, 

 י שבת ודיני איסור והיתר(.הבחינות יהיו בדינ 3מתוך  2שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )

 דרישות ניסיון:

השנים  7שנים לפחות, שנרכש במהלך  5ניסיון מקצועי של  -עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל

 האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.

השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז,  7, שנרכש במהלך שנים לפחות 6ניסיון מקצועי של  -עבור הנדסאי רשום

 בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.

השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז,  7שנים לפחות, שנרכש במהלך  7ניסיון מקצועי של  -עבור טכנאי רשום

 בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.

 דרישות נוספות:

 עברית ברמת שפת אם, אנגלית ברמה גבוהה. -שפות 

 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשבoffice. 

 מאפייני העשיה הייחודים בתפקיד:

 .עבודה בשעות בלתי שגרתיות 

 .ייצוגיות אל מול גורמים שונים מחוץ לרשות ובתוכה. רהיטות 

 .הצגה בפני קהל 

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

 .כושר ניהול משא ומתן 

 .יכולת תקשורת, הבנה והיכרות עם כלל המגזרים 

 .%100: אחוז משרה

 הרשות. לראש: כפיפות

 חוזה אישי, בכפוף לאישור משרד הפנים.: מתח דרגות

 : הגשת מועמדות

יש לצרף טופס שאלון אישי )אותו ניתן להשיג דרך אתר . .co.ilmichrazim@bshemesh ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת 

האינטרנט של העירייה(, צילום ת.ז., קורות חיים ותעודות מתאימות. במידה ולא התקבל אישור הגשה עד יומיים מיום 

 , מיכל.9909772-02השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפון 
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