פנייה לאיתור מועמד/ת לתפקיד דובר/ת
תיאור תפקיד – דובר/ת הרשות
כפיפות :מנכ"ל הרשות
העסקה בחוזה אישי –משרת אמון
מס' משרה135257 :
כללי:
אחריות למערך התקשורת ויחסי הציבור של הרשות ובכללה ריכוז הקשר עם אמצעי התקשורת הארציים,
האזוריים והבינלאומיים .הובלת אסטרטגיית יחסי הציבור ותדמית הרשות בטווח הקצר והרחוק ומתן מענה
תקשורתי לאירועים והתרחשויות בשוטף.

תאור התפקיד:
 .1אחריות למתן ייעוץ לראש הרשות ומנהליה בדבר העברה וניסוח מסרים לציבור והשפעה על דעת
הקהל .ייצוג מדיניות רשות הטבע והגנים והעומד בראשה
 .2ריכוז הקשר של עובדי הרשות עם אמצעי התקשורת הארציים ,האזוריים והבינלאומיים בראיונות
ובכתבות.
 .3בניית אסטרטגית יחסי ציבור ותדמית הרשות.
 .4אחריות לאיתור פעולות בעלות "ערך תקשורתי" ברשות ולהביאם לפרסום במגוון אמצעים .יוזמה
ואחריות לכתיבה של ניירות עמדה לתקשורת מטעם הרשות .וכן תכנון וארגון פרויקטים תקשורתיים
הנוגעים למדיניות ופעילות הרשות.
 .5תדרוך העובדים בכתיבה ובמתן ראיונות באמצעי התקשורת ,עיבוד החומר ועריכתו לפני הפרסום.
 .6העצמת הקשר השוטף עם אנשי התקשורת וטיפוחו כולל ארגון סיורים ,מסיבות עיתונאים ,תדרוכים
ועוד .מתן תשובות לשאלותיהם ופניותיהם.
 .7עבודה מול המדיה החברתית על שלל המכשירים שלה
 .8מעקב אחר כתבות ופרסומים אודות הרשות ואחריות למתן תגובה לפי הצורך.
 .9מעקב על תכנים של פרסומי הרשות באמצעי התקשורת והתייחסות מתאימה.
 .11השתתפות בפורומים של הרשות לפי הצורך.
 .11עיסוק בנושאי יחסי ציבור ,פרסום ושווק לפי הצורך ולפי הגדרת ההנהלה.
 .12ניהול עובדי האגף והפעלתם.
 .13סיוע לעבודת המליאה למילוי תפקידם בחוק ,כולל ייצוגם בתיאום מול המנכ"ל.
 .14ביצוע כל מטלה אחרת בהתאם לאופי התפקיד ועפ"י דרישת המנכ"ל
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דרישות התפקיד:
השכלה:

אקדמאית ,שליטה מלאה בשפה האנגלית .

ניסיון:

של  5שנים לפחות בדוברות או ביחסי ציבור ,מיתוג והסברה.
היכרות מעמיקה עם המדיות החברתיות ויכולת עבודה דרכן.

כישורים:

ייצוגיות ,יצירתיות ,מעוף ,דינמיות ,כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל פה בעברית ובאנגלית,
תקשורתיות ,תקשורת בינאישית יחסי אנוש טובים ויכולת עבודת צוות ,ראיה מערכתית
והזדהות עם מטרות הארגון ,אמינות ואמון .יכולת עמידה בלחץ.

רישיון נהיגה בתוקף .

מגורים באזור ירושלים והמרכז  ,עבודה בשעות לא שגרתיות.

למילוי טופס הגשת מועמדות יש להיכנס ללינק
https://payroll.malam.com/Salprd3Root/faces/candidates4550

ניתן להגיש מועמדות עד ליום שני ,יט באייר15.5.2117 ,
הרשות תפעל למתן העדפה מתקנת למועמדים מקרב קבוצות הזכאיות לייצוג הולם ,של בני
האוכלוסייה האתיופית ואנשים בעלי מוגבלות ככל שישנם ,כאשר הם בעלי כישורים דומים
לכישוריהם של מועמדים אחרים.
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