
 

  לעמותת אוהלה דרוש/ה -

 רכז/ת מדיה

 מועמדים/מועמדות העומדות/ים בדרישות התפקיד ומעוניינים/ות להגיש מועמדות

לטופס הזה   נא לשלוח קורות חיים + מכתב המלצה 

 רקע : העמותה פועלת לקידום מרחבי ידע וריפוי קהילתיים נשיים ומפעילה את אדמת מרפא נשית (אמ"ן)

 היקף משרה: 50% משרה  (יום בשבוע עבודה באדמת אמ"ן בטבעון, עבודה מהבית)

 התפקיד כולל:

 תפעול המדיה החברתית של העמותה בכל הערוצים בעברית ובאנגלית - פייסבוק,-
WIX אינסטגרם, טוויטר, אתר 

 כתיבת תוכן שיווקי שוטף של העסקים המניבים של העמותה: חנות, קורסים, סדנאות,-
  אירועים וימי עיון.

 עדכונים שוטפים עבור תורמים ותורמות בשיתוף עם רכזת גיוס משאבים-
-facebook/google analytics ,ניהול קמפיינים:  קידום ממומן, מעקב אחרי נתונים, פילוח קהלי יעד 
  קשר מול גופי תקשורת-
 הפעלת צוות קריאטיב - עבודה מול מעצבים גרפיים, צלמים ועורכים העובדים בהתנדבות-
 כתיבת ניוזלטר חודשי בעברית ובאנגלית בתיאום עם המנכ"לית ורכזת גיוס משאבים-
  פיתוח וריכוז תחום המדיה בעמותה-
 מענה ראשוני וניתוב פניות של  מתנדבות, תורמים ומתמודדות עם פוסט טראומה ועוד-

 בשיתוף עם מנהלת אדמיניסטרטיבית
 

 דרישות התפקיד:

 עברית ואנגלית ברמת שפת אם - חובה, ערבית / רוסית / אמהרית - יתרון-
 ניסיון קודם בניהול מדיה  - חובה-
  יצירתיות, יכולת כתיבה, עריכה, של תכנים כתובים ויזואלים - חובה-
 יכולת ניסוח מעולה בעל פה ובכתב - חובה-
 הזדהות עם עולם התוכן של העמותה, הכרות עם עולם התוכן של פגיעות מיניות ופוסט טראומה,-

 ראיית עולם פמיניסטית, הכרות עם בריאות נשית הוליסטית - יתרון משמעותי
 יחסי אנוש מצוינים ואינטליגנציה רגשית מפותחת-
-Adobe Premiere -ובעריכת וידאו ב ,Photoshop רקע בעיצוב גרפי 
 שליטה מלאה ביישומי-OFFICE ו-GOOGLE וכן בתוכנות נוספות הנדרשות לניהול מידע ושיווק.-

 (לדוג': עבודה עם CRM, Zapier ועוד)
 יכולת עבודה בצוות ובאופן עצמאי - גמישות, מוטיבציה ונכונות ולבצע משימות לפי הנדרש-
 רקע בתחום העמותות והיכרות עם העולם הפילנתרופי - יתרון-
 עבודה מול עוסק פטור - חובה-

 
 הזדמנות לסביבת עבודה מרתקת, קהילתית ומשמעותית, בואו לקחת חלק במהלך היסטורי

 

  נא לשלוח קורות חיים + מכתב המלצה לטופס הזה
 רק פניות מתאימות יענו || המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד ||

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2j_rWMkTWpYhTf0AZIlFwffPtlWSVh-Je9mtWuXMmS_dEoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2j_rWMkTWpYhTf0AZIlFwffPtlWSVh-Je9mtWuXMmS_dEoQ/viewform?usp=sf_link

