
 

  

  דרושים מודעת

 חברתיות ולרשתות לאתר ותפעול תוכן ת/מנהל

 

 האקדמיה על

 בתוכה לרכז במטרה חוק פי על נוסדה היא. בישראל המדעית בקהילה הבכיר הגוף היא למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה

, לאומית חשיבות בעלי מדעי ותכנון מחקר בענייני לממשלה לייעץ, מדעית פעילות ולקדם לטפח, ישראל תושבי המדע אישי מטובי

 בהם שיש כתבים ולפרסם לאומיים-בין ובכינוסים במוסדות הישראלי המדע את לייצג, לארץ-בחוץ מקבילים גופים עם מגע לקיים

 יעד הבסיסי המדעי המחקר מערכת של ובפיתוחה בקידומה רואה מדעיםל הישראלית הלאומית האקדמיה. המדע את לקדם כדי

 .לאומית חשיבות בעל

 

 חברתיות ולרשתות לאתר ותפעול תוכן ת/מנהל

 של הציבור קשרי מדיניות בעיצוב שותף שיהיה חברתיותה ולרשתות האינטרנט לאתר ותפעול תוכן ת/מנהל מחפשת האקדמיה

 .האקדמיה

 

 :התפקיד תיאור

 החברתיות וברשתות באתר לרבות, ועדכונם םתכני כתיבת -

 בת-ואתרי האתר של שוטף וניהול עדכון -

 ציבור לקשרי האגף מנהלת עם בתיאום חברתיותה ברשתות ממומנים קמפיינים וניהול תוכן אסטרטגיית בניית -

 קידומן וניהול דיגיטלב האקדמיה מטרות לקידום ויותהזדמנ זיהוי -

 הצורך לפי, הנהלהה הנחיות פי על נוספים בפרויקטים ציבור לקשרי במחלקה רלוונטית פעילות -

 

 :התפקיד דרישות

 לפחות ראשון תואר -

 ובאנגלית בעברית מעולות והגהה עריכה, כתיבה יכולות -

 ועריכת (נסטגרםאי, יוטיוב, טוויטר, פייסבוק) חברתיות ורשתות אתרים בניהול לפחות שנתיים של ועדכני מעשי ניסיון -

 ממומנים קמפיינים ניהול זה ובכלל, בהם התוכן

 ומערכות אתרים באפיון ניסיון -

 מדיה ניווב החברתית המדיה פלטפורמות בכל מלאה שליטה -

 מעולים אנוש ויחסי אישית אחריות ,בצוותו עצמאית עבודה יכולת, דייקנות -

 ומקורית מגוונת, מעניינת בצורה החברתיות ברשתות תוכן לקדם ויכולת יצירתית חשיבה -

 הרגילות העבודה לשעות מעבר לעיתים מאומצת לעבודה נכונות -

 ודיגיטלית טכנולוגית אוריינטציה -



 

  

 יתרון – ברותודב או ציבור ביחסי עיתונאי ניסיון -

 יתרון – גרפי עיצוב תוכנות עם היכרות -

 יתרון – וידאוו סאונד בעריכת ניסיון -

 יתרון – הגבוהה וההשכלה המדע עולם עם כרותיה -

 

 כאחד ולגברים לנשים מיועדת המשרה

 

 נוספים פרטים
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