
 בס"ד

 עוזר דובר העירייה – 21/זמס'  פנימימכרז 

 אור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.יבכל מקום בו מפורט ת
 

 

 עוזר דובר העירייה.: תואר התפקיד

 עיקרי התפקיד:

 .כתיבה שוטפת של הודעות לעיתונות, מענה לשאילתות, מכתבים ונאומים 

  השונים.עבודה יזומה מול אגפי העירייה 

 .עבודה מול התקשורת החרדית 

 .סיוע וקידום פעילות העירייה ברשתות החברתיות 

 .נכונות לעבודה מאומצת ובכלל זה בשעות לא שגרתיות 

  סיוע לדובר בכל הקשור להתוויית מדיניות בנושא דוברות, יחסי ציבור, שיווק, פרסום והעלאת מידע מקומי

 באמצעי התקשורת השונים.

  במידע בשעת חירום.סיוע לדובר 

 .ביצוע כל מטלה מקצועית נוספת על פי הנחיות הממונה 

 דרישות התפקיד:

 השכלה : 

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה 

לחוק ההנדסאים  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  אולהערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 

תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית  או, 2012 -והטכנאים המוסמכים, התשע"ג

 3, ומעבר 18שנים לפחות אחרי גיל  6אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל,  אולישראל, 

הבחינות יהיו בדיני  3מתוך  2מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ) בחינות לפחות מתוך

  שבת ודיני איסור והיתר(.

 יתרון לבעל תואר בתחום התקשורת.

 ניסיון מקצועי : 

 שנתיים לפחות בתחום התקשורת.ניסיון מקצועי של  -

והכרה משמעותית של  ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות למול התקשורת החרדית בתפקידים שונים -

 התקשורת החרדית לגווניה.

 יתרון. -ניסיון בתחום יחסי הציבור והדוברות 

 יתרון. -ניסיון בתחום יחסי הציבור והדוברות למול התקשורת החרדית 

 מאפייני עשיה ייחודיים לתפקיד:

 .שליטה ביישומי מחשב 

 .הכרה והבנת עולם הרשתות החברתיות 

 דה במשימות בלתי מתוכננות.יכולת עבודה בתנאי לחץ ועמי 

 .משרה 100%: אחוז משרה

 דובר העירייה.: כפיפות

 בדירוג המח"ר/ הנדסאים. 41-39מתח דרגות: 

  ת בקישור המופיע באתר העיריה. )בראש העמוד של מכרז זה(.ניתן להגיש מועמדו הגשת מועמדות: 

 מיכל. -9909772-02או בטלפון  michrazim@bshemesh.co.ilלבירורים נוספים ניתן לפנות במייל 

 בצהריים. 12עד השעה  16/02/21ולא יאוחר מיום  08/02/21 : החל מיוםמועד להגשה

 

 ______________ 

 ד"ר עליזה בלוך 
 ראש העיר 
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