
 קהילות דיגיטליותדרוש/ה מנהל/ת מיזם 

 

ומעלה אינה משתמשת באינטרנט ואינה נהנית מהתועלות שטכנולוגיה  20מאוכלוסיית ישראל בגילאי  16%-כ

ב" של ודיגיטציה מייצרות עבור איכות החיים. קרוב למיליון איש ואישה אינם מחזיקים בידיעת ה"קרוא וכתו

 .וכתוצאה מכך מתקשים לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון באינטרנט ובכלים דיגיטליים  21  -המאה ה

 

מטרת הפרויקט היא יצירת שינוי משמעותי, מדיד ובר קיימא בתחום האוריינות הדיגיטלית ע"י שיפור רמת 

 האוריינות הדיגיטלית של אוכלוסיות תושבות העיר, חיזוק אוכלוסיות מודרות וצמצום פערים חברתיים.

 

 communities.com/-https://www.digitalלחומרי רקע נוספים על המיזם ניתן לקרוא בלינק הבא: 

 

 תחומי אחריות )תכולת התפקיד(:

 

 תכנון, ביצוע והובלת כלל התכניות העוסקות באוריינות דיגיטלית. –ניהול כולל של המיזם  -

יים, גורמים פרטיים, ארגוני מגזר שלישי וחברות בניית שותפויות אסטרטגיות עם גורמי ממשלה, גופים עירונ  -

 מסחריות לקידום תכניות משותפות.

 ארגוניים להשגת המטרות והיעדים של המיזם.-הובלת צוותי עבודה בין -

תיאום ויצירת שותפויות בין מחלקות הרשות המקומית ותיאום ביניהן לבין ספקי שירותים ומוסדות בעיר  -

 שותפים.בתהליכי תכנון וביצוע מ

 ייזום, תאום, הובלה והערכה של תכניות לקידום האוריינות הדיגיטלית בעיר. -

 איגום משאבים עירוניים לתחום. -

 ניהול בסיס הנתונים, הגדרת יעדים ומעקב מעקב אחר מדדי תוצאה.  -בקרה ומעקב  -

 בניית תוכנית שיווק עירונית למיזם. -

 התקדמות הפרויקט ועמידה באבני הדרך.דיווח לעירייה ולישראל דיגיטלית על  -

ליווי תהליכי הסדרת התקשרויות עם מפעילי שירות חיצוניים, כולל הוצאת מכרזי מאגר, קולות קוראים וכל   -

 שיידרש.

 

 דרישות סף: 

 השכלה אקדמית )תואר ראשון( ממוסד מוכר להשכלה גבוהה. -

 

 ניסיון: 

שנות ניסיון בהובלת פרויקטים רחבי היקף ו/או תהליכים מרובי  5 –ן( לבעלי השכלה אקדמית )תואר ראשו -

שותפים, הכוללים היבטים דיגיטליים/טכנולוגיים משמעותיים ועבודה עם ארגונים גדולים, ממשלתיים, עירוניים 

יוני או אחרים, מתוכן שנה לפחות בתפקיד הכולל אחריות ניהולית או מקצועית על עובדים )לרבות ניהול מטריצ

 במסגרת ניהול פרויקט(. 

שנות ניסיון בהובלת פרויקטים רחבי היקף ו/או תהליכים מרובי  4 –לבעלי השכלה אקדמית )תואר שני(  -

שותפים, הכוללים היבטים דיגיטליים/טכנולוגיים משמעותיים ועבודה עם ארגונים גדולים, ממשלתיים, עירוניים 

https://www.digital-communities.com/


לל אחריות ניהולית או מקצועית על עובדים )לרבות ניהול מטריציוני או אחרים, מתוכן שנה לפחות בתפקיד הכו

 במסגרת ניהול פרויקט(.

 

 דרישות נוספות, רצויות והערות:

 תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה. -

 ניסיון והיכרות מעשית עם המגזר הציבורי, שלטון מקומי או שלטון מרכזי.   -

 עבודת העירייה והמנהלים הקהילתייםהיכרות עם  -

 היכרות עם עולם החדשנות הדיגיטלית ומגמות בעולם הטכנולוגיה. -

 ניסיון בהובלת פרויקטים רחבי היקף.   -

 ות ו/או עם עולם האוריינות הדיגיטלית.ניסיון בעבודה עם אוכלוסיות ייחודי -

 ניסיון מקצועי משמעותי ביותר ממגזר אחר )ציבורי, פרטי, שלישי(.  -

 ניסיון בהכנת תכניות אסטרטגיות ותוכניות עבודה וכן במעקב ובקרה אחר ביצוען.   -

 ניסיון בניתוח תהליכים עסקיים, איסוף דרישות לפרויקטים וכתיבתן. -

 צמאית וקבלת החלטות.יכולת עבודה ע -

 ייצוגיות, כושר שכנוע ויכולת עמידה מול קהל.  -

 יחסי אנוש מעולים, לרבות יכולת הנעת אנשים ויצירת שיתופי פעולה. -

 .ידיעת השפה העברית והאנגלית ברמה גבוהה -

 

 הפנייה מנוסחת בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

 

 

 במייל: לפנות לפרטים נוספים ולמשלוח קו"ח ניתן 

 רק פניות מתאימות ייענו.

 


