
  

 מתחם תיירות ת\שיווק ואחראי ת\רכזהגדרת תפקיד 

  משרה קבועה סוג תפקיד:

 מתחם תיירות ת\ואחראי , תמיכות,שיווק ת\רכז : תיאור התפקיד

במתחם מלונות ים הפעילות התיירותית  התיירות "ארץ ים המלח" לצד תכלולמותג של פרסום השיווק וניהול ה ייעוד:
  אל מול המלונות והעסקים במתחם המלח

 תחומי אחריות:

בדגש על קהלים  של ארץ ים המלח במדיות השונות )פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב( יתקוופעילות השיהעל  אחריות .1
 תיירות נכנסת  –בינלאומיים 

 אחריות על אתר האינטרנט של ארץ ים המלח )מעקב אחר תוכן ועדכון תוכן חדש ע"פ דרישה מהשטח( .2
 חו"לבארץ ובוכנסים תיירות  יים המלח ביריד ייצוג המועצה האזורית תמר וארץ .3
 עיתונאים וסוכנים בארץ ובחו"ל. גופים תיירותיים דוגמת משרד התיירות כמו גם עבודה מול  .4
 ם מלונות ים המלחמתחוהאטרקטיביות של  שיפור הנראותפרויקטים לטובת  קידום .5
שותפות מלאה בפעילות המועצה באזור מלונות ים המלח וריכוז עבודת מטה בנושא אל מול אגפי המועצה השונים  .6

 לרבות תכניות פיתוח, עבודות תשתית, אחזקת החופים והגינון, הסדרי התנועה וכיוצ"ב(.)
 מעקב אחר קולות קוראים וגיוס תמיכות על בסיס פעילות אגף התיירות .7
 ניהול סקרים לבחינת שביעות רצון התייר בארץ ים המלח  .8

 
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 )בנוסף להמשך הכשרה מקצועית שתינתן ע"י האגף(. פעילות בעולם המדיה הדיגיטלית .1
 שימוש באנגלית בכתיבה ובדיבור  .2
 יתרון לשפה נוספת )רוסית, צרפתית, גרמנית( .3
 אמינות גבוהה.  .4
 יכולת עבודה בתנאי לחץ. .5
 עבודה בצוות.יכולת  .6
 .תיתכן עבודה בערבים, בימי ו' , בחגים ובאירועי המועצה –עבודה בשעות לא שגרתיות  .7

 פות:כפי

 תיירות.הלמנהל אגף 

 תנאים מקדימים למינוי

 ידע והשכלה:

 

 

:וניסיון השכלה תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה  
להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה 

  להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 

, בעל ניסיון במקום הדרישה להשכלה אקדמית או
מי השיווק ו/או בתחו של ארבע שנים ויותר

  הפרסום, בדגש דיגיטלי.
 

 לבעל תואר אקדמי ניסיון מקצועי ניסיון מקצועי
בתחומי השיווק ו/או הפרסום,  ,שנתיים לפחותשל 

 . יבדגש דיגיטל
תינתן עדיפות לבעלי הכשרה בקורס ניהול מדיות  קורסים והכשרות מקצועיות:

תוכן\חברתיות  
 
 
 



 בוההברמה ג אנגליתו עברית  שפות:

 יתרון לדוברי שפות נוספות גרמנית ו/או 
 רוסית ו/או צרפתית ו/או סינית

 טובה עם יישומי אופיס ועם מדיותהיכרות ברמה  יישומי מחשב:
 (.פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב ועודחברתית )

  בתוקף. רישיון נהיגה:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מכרז לתפקיד רכז שיווק ואחראי מתחם תיירות 

  תיירותאגף  היחידה:

 רכז שיווק ואחראי מתחם תיירות תואר המשרה:

  ודירוגה:המשרה  דרגת

 100% :משרההיקף ה

 פומבי סוג מכרז:

 תיאור תפקיד:
שיווק ופרסום מותג תיירות "ארץ ים המלח", קידום הפעילות התיירותית 

ורפרנט המועצה אל מול המלונות והעסקים  במתחם מלונות ים המלח
 .במתחם

 תחומי אחריות:

 של ארץ ים המלח במדיות השונות.  קאחריות על פעילות השיוו .1
  .ומדיות נוספות תומרשת - ירטואליווהווק במרחב יעבודת ש .2
תיירות בארץ  יייצוג המועצה האזורית תמר ואזור ים המלח ביריד .3

 .ובחו"ל
 וכנים בארץ ובחו"ל. עבודה מול עיתונאים וס .4
 ניהול משימות ופרויקטים בתחום התיירות. .5
 קידום ושיפור הנראות במתחם מלונות ים המלח. .6
שותפות מלאה בפעילות המועצה באזור מלונות ים המלח וריכוז  .7

עבודת מטה בנושא אל מול אגפי המועצה השונים )לרבות תכניות 
, דרי התנועהפיתוח, עבודות תשתית, אחזקת החופים והגינון, הס

 וכיוצ"ב(. השילוט
 ניהול סקרים. .8

 

 תנאי סף:

 ניסיוןהשכלה ודרישות  
תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או 

 שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 
 

במקום הדרישה להשכלה אקדמית, בעל ניסיון של ארבע שנים ויותר  או
 מי השיווק ו/או הפרסום. בתחו

 
לבעל תואר אקדמי ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות,  ניסיון מקצועי

 בתחומי השיווק ו/או הפרסום.

 ברמה גבוהה., אנגלית ברמה גבוה עברית – שפות 

 היכרות ברמה טובה עם יישומי אופיס ועם יישומי  – יישומי מחשב
 יוצ"ב(.מדיה חברתית )פייסבוק, אינסטגרם, טלגרם וכ

 בתוקף. – רישיון נהיגה 

 דרישות נוספות:
  יתרון לדוברי שפות נוספות גרמנית ו/או רוסית ו/או צרפתית ו/או

 .סינית
 

מאפייני העשייה 

 הייחודיים בתפקיד

  ארגון וסדרכושר. 
  .אמינות גבוהה 

 .יכולת עבודה בתנאי לחץ 
 .ייצוגיות 

  עבודה בצוות.יכולת 

  תיתכן עבודה בערבים, בימי ו' , בחגים  –עבודה בשעות לא שגרתיות
 .ובאירועי המועצה

 
 למנהל אגף התיירות. כפיפות:



 מינהלה:

 :12.12.19 חמישייום   מועד פרסום המכרז 

 02.01.20חמישי יום  :קורות חיים  יש להגיש עד יום 
 במייל לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש

  tamar.co.il-ako@m  0196688-08או בפקס . 

  :בטל  מנהל אגף תיירות אלעד אלמוגאיש הקשר לעניין מכרז זה- 
1666888-08 

 ניתן להשיג שאלון זהשאלון למועמד באופן מלא,  יש למלא טופס 
 באתר המועצה האזורית "תמר".

 
                                                                                        .** כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך
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