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אגודת הסטודנטים  ב דוברות והסברהרמ"ח מכרז לתפקיד   –קול קורא 

 והסטודנטיות 

 תיאור תפקיד כללי:

ההסברה של האגודה במגוון    מערךהמתכלל את כלל  המרכז ו רמ"ח דוברות והסברה הינו הגורם  

והפיז הדיגיטליות  דוברות    ,ותי הפלטפורמות  רמ"ח  תפקידו,  במסגרת  האגודה.  לרשות  העומדות 

ציבור הסטודנטים. לשם כך, פועל באופן   בקרבהאגודה שימור ותחזוק תדמית והסברה אחראי על 

שה של האירועים, השירותים והפעילויות של הארגון. רמ"ח דוברות והסברה  נגדי לפרסום והיתמ

ואי לכך, תפקיד  התהליכים המתרחשים באגודה    במרביתם  כן הפעילים הכפופים אליו, מעורביו

 .  ויכולת לעבוד בצוות ובשיתוף פעולה אישית טובה-זה מרובה ממשקים ודורש תקשורת בין

 

 תחומי אחריות בתפקיד:

 . ניהול ישיר, ליווי וחניכה של פעילים במחלקה •

לקיחת חלק בישיבות צוות שבועיות, בעל זכות הצבעה    –  חבר הנהלה של אגודת הסטודנטים  •

 . בישיבות הנהלה

, לרבות ניהול תקציבי של  גיבוש והוצאה לפועל של תוכנית שנתית בתחום הדוברות וההסברה •

 תוכנית זו. 

הקשר • ב  ניהול  הסטודנטים  מערכת  קמפוס,  עם  ניהול  מידע    –  CRMלרבות  אודות  העברת 

לציב ואירועיה  שירותיה  הסטודנטיםהאגודה,  ל,  ור  ראשוני  מענה  סטודנטים  מתן  פניות 

 . והעברתם לגורם הרלוונטי להמשך טיפול

אינסטגרם, מייל, אתר   • פייסבוק,  פעילויות האגודה במדיות השונות, כדוגמת  ושיווק  פרסום 

 של האגודה, טלוויזיות ברחבי הקמפוס. 

 . מודעות ברחבי הקמפוסעדכון לוחות  מיתוג קמפיינים,  – מיתוג ונראות האגודה  •

של אתר האגודה • שוטף  ועדכון  עדכון    –  ניהול  ותכנים לאתר,  פרוטוקולים  פוסטים,  העלאת 

למופע  כרטיסים  רכישת  )למשל  האתר  בחנות  תרבות  פעילויות  פרסום  סיכומים,  ים( מאגר 

 וכיוצא באלה. 

 . אחריות על דוברות האגודה מול התקשורת הארצית והמקומית •

 

 ממשקים:

 . ישיר ממונה   – מנכ"ל אגודת הסטודנטים •

 .ניהול ישיר, ליווי וחניכה של כלל הפעילים במחלקה  – פעילי מחלקת דוברות והסברה •

 . חברי הנהלת האגודה •

 ופרסום, מנהל תלמידים וכדומה.  קבעלי תפקידים מקבילים במכללה, כדוגמת מחלקת שיוו  •

הארץ • ברחבי  סטודנטים  באגודות  מקבילים  תפקידים  הסטודנטים    בעלי  'התאחדות  עם  וכן 

 הארצית'. 

https://d.docs.live.net/18ae434f9b867eee/אורנים/אגודת%20הסטודנטים/אסיפה%20כללית/אסיפה%20כללית%206%20-%20שינוי%20מטרות%20ותקנון%20-%2013.05.20/www.agudaoranim.co.il


 

 2מתוך   2עמוד 
 אורנים )ע"ר( והסטודנטיות במכללת אגודת הסטודנטים 

 www.agudaoranim.co.il 3600600דואר נע טבעון, אורנים   580172187מס' עמותה: 
 

 

 

 מיומנויות וכישורים הנדרשים לתפקיד:

 כושר ביטוי בעל פה ובכתב.  •

 . אישית טובה-ותקשורת בין טובים אישיים-יחסים בין •

 יכולת ניהול צוות.  •

 . יכולת עבודה בצוות •

 יכולת סנכרון וחיבור בין גורמים שונים בתוך האגודה ומחוצה לה.  •

 . הונקיטת יוזמהגדלת ראש   •

 עדוף משימות. ניהול זמן עצמי ות •

 חשיבה יצירתית.   •

 חוש עיצובי ואסתטי. •

 

 :הנדרשים לתפקיד ידע, השכלה וניסיון

 . משמעותייתרון  – WordPressהיכרות עם  •

 . ן משמעותייתרו   -היכרות עם עולם השיווק, הדוברות, הפרסום והקידום הדיגיטלי •

 יתרון. –חברות באגודת הסטודנטים   •

 . יתרון –עובדים  צוות, חניכה וליווי ניסיון ניהול •

 יתרון.  -היכרות עם תוכנות עיצוב גרפי •

 יתרון.   -יכולת ניהול תקציב •

 .OFFICEשליטה בתוכנות  •
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