
פומבי70976:מכרז מספר
משרה זו מיועדת לאנשים עם מוגבלות

81062028:מס' המשרה
מרכז/ת בכיר/ה (שיווק ופעילות בינ"ל)  1 - משרות.:תואר המשרה

תכנית לאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה:היחידה
תל אביב - יפו:המקום
משרד ראש ממשלה:המשרד
דרגה 39 - 41 דירוג 11 מח"ר.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

הובלת פעילות המנהלת בתחום השיווק והפרסום בארץ ובעולם.
בניה וקידום אסטרטגית הפעולה לשיווק ופרסום התוכנית בזירה המקומית

והבינלאומית.
קידום ותחזוקה של פלטפורמת המדיה הדיגיטלית של המנהלת, כולל אתר אינטרנט

המנהלת וברשתות החברתיות.
אחריות לתכנון, בקרה ופיקוח על תקציב הפעילות השיווקית והפרסומית של

המנהלת.
ריכוז הפעילות השיווקית ופרסומית של הכנס השנתי בתחום התחבורה החכמה.

ניהול פרויקטים שיווקיים ופרסומיים הנדרשים מעת לעת במסגרת עבודת המנהלת.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ודרישות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף:
***********

השכלה:
--------------

השכלה אקדמית (תואר ראשון)*
ניסיון:

--------------
לבעלי תואר ראשון – 3 שנות ניסיון*

ולבעלי תואר שני – 2 שנות ניסיון*
*ניסיון בשיווק ו/או פרסום ובכלל זה תכנון קמפיינים שיווקיים ופרסומיים

בנוסף נדרש ניסיון בעבודה במדיה דיגיטלית
נתונים רצויים:

**************
רצוי תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: תקשורת, יחסים בינ"ל, דיפלומטיה,

מנהל עסקים
יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה



נסיון בניהול פרוייקטים שיווקים ו/או פרסומיים
אנגלית ברמה גבוהה

יכולת עבודה עצמאית
הערות:
*******

1. על פי החלטת ממשלה 2316 מיום 22.01.2017 כרגע התוכנית בתוקף עד לשנת
2021, יתכן והממשלה תאריך את מועד סיום התכנית.

2. בהאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג - 2012, ובתיאום
בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים,

הנדסאי/ת או טכנאי/ת מוסמכ/ת, הרשומ/ה בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,
רשאי/ת להתמודד במכרזים בדירוג האקדמאים בהם נקבעה דרישה להשכלה אקדמית

כללית. במקרה זה הניסיון הנדרש מטכנאי/ת מוסמכ/ת הוא של 5 שנים בתחומים
המפורטים לעיל, ומהנדסאי/ת של 4 שנים בתחומים המפורטים לעיל.

בעל/ת תעודת הנדסאי או טכנאי אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.
עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מבכר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים

רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.

הערות:

המשרה מיועדת לאיוש על ידי מועמדים עם מוגבלות.
שיבוץ המועמד שייבחר במשרה כדרך קבע, ייעשה עם התפנותה כדרך קבע.

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המשרה היא בלתי צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי חוזה מיוחד.

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

איוש המשרה בפועל מותנה בביצוע וסיום הליכי קליטה כנדרש.
המועמדויות יופנו לאילנית עמדי, מנהלת תחום (משאבי אנוש-גיוס ומיון),

במשרד ראש הממשלה, באמצעות מערכת הגיוס המקוונת באתר נציבות שירות המדינה.
המכרז פורסם ביום : יז' באדר-ב, תשע"ט (24/03/2019)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ב' בניסן, תשע"ט (07/04/2019)



בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


