
  
 

 
 .16 1.2020.                       חיצוני  מכרז                                         

 
 למועצה אזורית גוש עציון 

 
 השירותים הדיגיטליים ברשות /תמנהלדרוש/ה 

 
 תיאור התפקיד:

קידום מתן שירות לתושב באמצעים דיגיטליים. זאת תוך בנייה, ניהול ותפעול של כל הפלטפורמות 

 .)טפסים דיגיטליים, אתר האינטרנט, פורטל ארגוני וכדו.לדוגמה: )הדיגיטליות ברשות המקומית 

 התפקיד כולל:

 :ניהול תחום הדיגיטל ברשות המקומית. 1 

 .מטרות, יעדים, משאבים נדרשים –תכנון אסטרטגי של כלל הכלים הדיגיטליים הרשותיים א. 

 ל הפורטל ואתר האינטרנט . וידוא יישום של המרכיבים התפעוליים שב

 .ג. פיתוח ועיצוב של שירותים לתושב המוסבים לדיגיטל

 :הזנת תכנים ועדכונם השוטף בפלטפורמות הדיגיטליות השונות. 2

 א. איסוף חומרים ומידע מכלל הרשות והזנת תכנים בפלטפורמות השונות בהתאמה

 ב. אפיון עריכה ועיצוב בשותפות עם הדוברות

 ה על תקינות התפעול והשימוש בכלים השונים, גיבוי המידע, מענה וטיפול בתקלות.ג. פיקוח ובקר

 ניהול מערכת התוכן של הכלים הדיגיטליים..3

 :.עידוד שימוש בכלים דיגיטליים למתן שירותים לתושב והנגשתם לציבור 4

 השונות. איפיון הצרכים ובניית כלים דיגיטליים למתן שירותים בשיתוף עם מנהלי היחידות א.

 ניטור שביעות רצון המשתמשים בכל אחד מהכלים הדיגיטליים ב.

עדכון הציבור והנהלת הרשות בנוגע לתמונת מצב העולה מהשטח תוך שימוש בכלים -. בשעת חירום5

 הדיגיטליים והכנת הפלטפורמות הדיגיטליות בחירום, כחלק ממתן השירות הדיגיטלי לתושב.

 דרישות התפקיד 
 

או שקיבל הכרה מהמחלקה  המל"גמוסד המוכר על ידי מבעל תואר אקדמי,  דע והשכלה:י

לחוק  23או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  בחו"ל.להערכת תארים אקדמיים 

או  .לפי אישור הרבנות הראשית לישראל )"יורה יורה"(או תעודת סמיכות לרבנות ,ההנדסאים 

ומעבר  21שיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל אישור לימודים בתכנית מלאה בי

 שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל 

  .בוגר קורסים לניהול מדיה חברתית, דיגיטל או ניהול אתרים :קורסים והכשרות מקצועיות

  טובה.אנגלית ברמה  שפות:

  .שנת ניסיון כמנהל מדיה דיגיטלית ,קדמי או השכלה תורנית עבור בעל תואר א ניסיון מקצועי:

 .עבור טכנאי שלוש שנות ניסיון , עבור הנדסאי שנתיים ניסיון כמנהל מדיה דיגיטלית

 .40-38דירוג המחר/הנדסאי/טכנאי, בהתאם לרמה של מנהל מחלקה  – תנאי העסקה

 המועצה תמנכ"לי כפיפות:,    %100 היקף משרה מלאה,
 

 קורות חיים בצירוף מסמכים ותעודות  העבירלנא 

 etzion.org.il-maliby@gush לדוא"ל: 

 הרק פניות מתאימות תיענינ  24.1.2020 עד לתאריך

maliby@gush-etzion.org.il

