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אגודת הסטודנטים  ב  רבותתרמ"ח  מכרז לתפקיד   –קול קורא 

 והסטודנטיות 

 תיאור תפקיד כללי:

מתוך הנחת יסוד כי לסטודנט, כפרט, יש צורך חזק בפעילויות פנאי, תרבות  מחלקת תרבות פועלת 

בין היתר, באמצעות   זה,  צורך  פועלת לסיפוק  ופעילויות    הפקת אירועיםובידור. מחלקת תרבות 

שונות, העשרה,    פנאי  הרצאות  מסיבות,  סטודנט,  ימי  הופעות,  כדוגמת  לו,  ומחוצה  בקמפוס 

אחראי על הפעילים המתנדבים  תרבות    חרמ"אפ וכדומה.  -עי סטנדסדנאות בנושאים מגוונים, מופ

  ד לקה, מתכלל את הפעילות המחלקתית ואחראי על ניהול תקציב בהיקף גדול. על כן, תפקיבמח

יחסים  זה דורש הפעלת שיקול דעת, אחריות והתנהלות כספית מושכלת. כמו כן, התפקיד דורש  

   ה.אישיים טובים, יצירתיות ונקיטת יוזמ-בין

 

 תחומי אחריות בתפקיד:

 ניהול ישיר, ליווי וחניכה של צוות הפעילים המתנדבים במחלקה.  •

בעל זכות    ;שבועיות  הנהלהבישיבות  פעיל  לקיחת חלק    –  חבר הנהלה של אגודת הסטודנטים  •

 . הצבעה בישיבות הנהלה

 בהיקף גדול. גיבוש והוצאה לפועל של תוכנית שנתית בתחום התרבות, לרבות ניהול תקציב  •

אירוע פתיחת שנה,    –  בנייה והוצאת לפועל של שלושה אירועים מרכזיים המתקיימים בקמפוס •

אחראי  על כן,  רמ"ח תרבות הוא המנהל בפועל של האירוע ואירוע אמצע שנה ואירוע סוף שנה.  

על התיאומים הפנימיים והחיצוניים של האירוע, על האצלת סמכויות וחלוקת משימות לחברי  

 הלה ופעילי האגודה.  ההנ

הצפון • באזור  סטודנטים  אגודות  עם  פעולה  שיתופי  חנוכה,    –  יצירת  מסיבת  הסטודנט,  יום 

זה אחריות  תחום  במסגרת  ועוד.  פורים  הרמ"ח  מסיבת  פעיל,  חלק  האומנים    לוקח  בבחירת 

וך תיאום עם רמ"ח דוברות  אחראי על מערך השיווק והפרסום של האירוע ת שיופיעו באירוע, ו

 והסברה.  

הפסקות פעילות, ציון    –  הגייה והוצאה לפועל של אירועי תרבות בשוטף, בקמפוס ומחוצה לו  •

ומועדים וסטנדחגים  שירה  מופעי  לסטודנטים,  העשרה  סדנאות  וכדומה.  -,  הרצאות  אפ, 

האירוע    יצירת קשר עם ספקים שונים, תיאוםבמסגרת תחום אחריות זה, אחראי הרמ"ח על  

בקרב הסטודנטים ואחריות על תפעול   ופרסום האירועים  גורמי התפעול במכללה, שיווק  מול 

 האירוע עצמו. 

ניהול   • התקשרויות,  ייזום  כולל  התרבות,  בתחום  האגודה  של  העסקיות  ההתקשרויות  ניהול 

 משא ומתן עם עסקים שונים, טיוב וייעול מחירים. 

 

 ממשקים:

 . ונה ישירממ  –מנכ"ל אגודת הסטודנטים  •

 . ניהול ישיר, ליווי וחניכה – פעילי מחלקת תרבות •
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 . חברי הנהלת האגודה •

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

 הארצית'. 

 מחלקת ביטחון, מחלקת תפעול ועוד.  -בעלי תפקידים שונים במכללת אורנים •

 ספקים חיצוניים ומפיקי אירועים.   •

 

 מיומנויות וכישורים הנדרשים לתפקיד:

 יחסים בין אישיים טובים. •

 יכולת עבודה בצוות.   •

 יכולת ניהול צוות.  •

 .  הגדלת ראש ונקיטת יוזמה •

 .יכולת תכנון וארגון •

 . יכולת לעסוק ולהעמיק במספר תחומים בו זמניתהתמודדות עם מצבי לחץ ועומס משימות,   •

 . ביטחון עצמי ויכולת הנעה •

 . יכולת האצלת סמכויות •

 אחריות, מוסר עבודה ומחויבות אישית  •

 חשיבה יצירתית.   •

 

 :הנדרשים לתפקיד ידע, השכלה וניסיון

אירועים • בהפקת  ופרויקטים ניסיון  רעיונות  של  לפועל  והוצאה  לוגיסטי  ניהול    יתרון   –  , 

 משמעותי. 

 יתרון. –חברות באגודת הסטודנטים   •

 . יתרון –עובדים  צוות, חניכה וליווי ניסיון ניהול •

 יתרון.  –יכולת ניהול תקציב בהיקפים גדולים  •
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