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 רקע : העמותה פועלת לקידום מרחבי ידע וריפוי קהילתיים נשיים והקמת אדמת מרפא נשית (אמ"ן)
 היקף משרה: חצי משרה  (יום בשבוע עבודה באדמת אמ"ן בטבעון, עבודה מהבית)

 התפקיד כולל:

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

 כתיבת תוכן למדיות החברתיות - פרסום סדנאות, אירועים וימי עיון, תוכן עבור תורמים-
 ותורמות בשיתוף עם רכזת גיוס משאבים

 ניהול קמפיינים, יצירת תוכן שיווקי, קידום ממומן-
  קשר מול גופי תקשורת-
 עדכון שוטף של אתר העמותה-
 הפעלת צוות קריאטיב של מתנדבות-
 עבודה מול מעצבים גרפיים, צלמים ועורכים העובדים בהתנדבות-
 כתיבת ניוזלטר חודשי בעברית ובאנגלית של העמותה בתיאום עם המנכ"לית ורכזת גיוס-

 משאבים
 מענה ראשוני וניתוב פניות של מתמודדות עם פוסט טראומה-

 דרישות התפקיד:

 עברית ואנגלית ברמת שפת אם - חובה, ערבית / רוסית / אמהרית - יתרון-
  יכולת ניסוח מעולה בעל פה ובכתב- חובה-

 ניסיון קודם בניהול מדיה - חובה-
 יחסי אנוש מצוינים ואינטליגנציה רגשית מפותחת-
 רקע בתחום העמותות והיכרות עם העולם הפילנתרופי - חובה-
-PDF ,יישומי מחשב- גוגל, אופיס, אקסל, פוטו שופ, פאוור פוינט, זום 
 יכולת עבודה בצוות ובאופן עצמאי - גמישות, מוטיבציה ונכונות ולבצע משימות לפי הנדרש-
 ניסיון ונכונות לעבוד מול מתנדבות-
 הכרות והזדהות עם עולם התוכן של העמותה חובה-
 הכרות עם עולם התוכן של פגיעות מיניות ופוסט טראומה- חובה-
  ראיית עולם פמיניסטית, הכרות עם בריאות נשית פמיניסטית הוליסטית - יתרון-
 הכשרה בשפת התקשורת המקרבת - יתרון-
 השתתפות בישיבת צוות בימי ראשון בטבעון - חובה-
 עבודה מול עוסק פטור - חובה-

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