
 

 

,  גב ובגלילכזים חדשים בנ להקמת מר  2048המקדמת את חזון ישראל לתנועת אור, 

 לנגב ולגליל. דרוש.ה מנהל.ת למרכז המידע 

והנגשת  תפקיד ייחודי שתכליתו הובלת הפלטפורמה הרחבה בישראל למתן מידע 

.  ת, קבוצות ויזמיםחברו  ם,ים חדשימתיישבים, עולעבור  –נגב ובגליל  הזדמנויות ב 

ע הנצבר לטובת מקבלי ההחלטות במדינת ישראל ובארגון, על מנת לקדם  הידתרגום 

 .ובגליל שים בנגבהקמת שני מרכזי חיים חד

 : אחריות התפקיד

  גליל, ל  מידע  מרכז  נגב,ל  מידע  מרכז  –   הכולל  ולגליל  לנגב  המידע  רכז מ  צוות  של  והובלה  ניהול •

 . עליה  לקליטת מידע  רכזמ  ,םעסקיל  מידע רכזמ

 מעבר  וחווית  מעבר  ליצירת  והשירות  המענה  טיוב  ,ומעקב  בקרה  –  הז  ובכלל  מקצועי  צוות  לניהו •

 ביותר.   הגבוהים  ובהרגשה בתוצאה

  שמירת  ,קטלוג  ,טיוב  ,איסוף  –  זה  ובכלל   מורשה(  מידע  )מאגר  הארגוני   המידע  מאגר   ניהול •

 והגליל.   הנגב  על  הרלוונטי המידע והנגשת 

  נגשתה  בדבר   וטכנולוגית  ניתחדש  חשיבה  ושילוב  הארגונית  CRMה   מערכת  של  ותחזוקה  יהולנ •

 . ודיתייע   יתליקציאפ מעתטה  של תהליך הובלת זה  בכלל – דעהמי

  וטיוב   ההתאמ   על   אי אחרה  בצוות   תפות ושו  אור   בתנועת   השיווק   ך מער  עם   ישיר  ממשק •

  המשתנים. לצרכים  מפייניםק

  מידע  והעברת  ובנגב, בגליל  רלוונטיים מרכזיים שחקנים  עם טרטגיים אס פעולה תופישי ת יבני •

 ם. נוספי םוגורמי  תתקשור ממשלה, משרדי לרשויות,  יכותיאו  ייחודי

  שותפויות  מערכת  בניית  אמצעות ב השונים םהחיי תחומי  על רלוונטי  מידע  איסוף  מערך  בניית  •

 ם.נוספי ותפיםוש מיות מקו רשויות עם

 ולגליל.  לנגב במעבר מתעניינים עבור רלוונטיים שטח  וסיורי כנסים תבל בהו ועסי •

 והגליל.  הנגב בפיתוח שעוסקים שונים  יםבפורומ אור  ועתתנ  ייצוג •

 :התפקידדרישות 

   .עסקים  מנהל ,שיווק ,מערכות ניהול  :לתחומים ייתרון  – במל"ג  המוכר  אקדמי  תואר  .תבוגר •

  ולמות עב  ניהולי  לניסיון   יתרון   –  עובדים  צוות  של  והכשרה  יהול נב  ת ולפח  שנים  ארבע   של  ניסיון  •

 . שירותה

  למנוסים  יתרון  –  מערכות  של  ותחזוקה  אפיון  בתהליכי  אותבקי  –  המערכות  עולם  עם  היכרות •

 . CRM מערכות  של הטמעה  / בניהול



 

 

 . יתרון  – נדל"ן חברות ,מקומיות רשויות עם  והיכרות  ניסיון •

  ת תפויושו  בניהול  ניסיון  –  חברבמ  גורמים  עם  פעולה  פישיתו  ויצירת  כיםתהלי  עתהנ  יכולת •

 . במקביל שותפים מספר וניהול  בותמורכ

 גליל. וה הנגב פיתוחל  ערכית בותמחוי •

 . ויצירתיות  עצמית משמעת  ארגון, סדר, •

 בוהה ג טויבי ויכולת צוגיות ולים,יי מע  בינאישיים יחסים •

  מרכזב  קצועימ  צוות  על  םג  אחריות  לתוכול   שבע  בבאר  התנועה  במשרדי  מתממוק  המשרה •

 .בגליל המידע
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