
 פרויקטור.ית מדיה חברתית ושיווק   -תיאור תפקיד
 

  ה חברתיתפרוייקטור.ית מידימתרחבת ומחפשת  )ע"ר( במכון הישראלי לחדשנות   HealthILקהילה החדשנות בבריאות
 לצוות.    לצרף ושיווק

 
  פתרונות חדשניים   ה והטמעה שללהכנס  במסגרת הפעילות שלנו בתחום הבריאות אנו פועלים לקידום תהליכים מובנים

  מערכת הבריאות, מתוך מטרה לשנות ולשדרג משמעותית את איכות הטיפול והשירות במערכת. ב  )של חברות טכנולוגיה(

( צמיחה' במיזם משותף עם משרד  HealthILפעילות התחום  כמנוע  דיגיטלית  'בריאות  ( הינה חלק מהתכנית הלאומית 

מונה כיום מעל    HealthIL. קהילת  משרד הבריאות והמכון הישראלי לחדשנות, רשות החדשנות,  ישראל דיגיטלית,  הכלכלה

ארגוני בריאות ומאות חיבורים ופרויקטים מוצלחים    40  - חברים, שיתופי פעולה עם כ  10,000חברות טכנולוגיה ומעל    920

 כתוצאה מכך. 

ות חלק מהצוות ולקדם את הפעילויות והאירועים שלנו שיוכל להי  –ושיווק   מדיה חברתית פרוייקטור.ית  אנחנו מחפשים  

 במדיה החברתית ובערוצי התקשורת שלנו עם חברי הקהילה 

 
 

 ור.ית הפרוייקטתחומי אחריות של 
וניוזלטר בהתאם לאירועים  פייסבוק, לינדאין, קהילות פייסבוק -קמפיינים בערוצי המדיה השונים העלאת •

 והפעילויות השונות 
 HealthILואירועים לחברי הקהילה במדיה החברתית ובאתר  הזדמנויותאיסוף ו פוסטיםיצירת  •
 וניוזלטר תקשורת במיילים, בפייסבוק,  -קשר עם חברי הקהילה •
, מיילים ותקשורת עם משתתפים לפני ואחרי  ניהול הרשמהסגירת דוברים, תיאומים בין חברות,  -אירועי קהילה  •

 וכו'.  האירוע
 מאגר מידע קהילתי, סינכרון בין כלל הפלטפורמות של הקהילה ותיעוד פנים ארגוני שימוש ב •

 

 פרוייקטור.ית דרישות לתפקיד 
 חובה  - חדשנות במערכת הבריאותלעם מוטיבציה גבוהה  מעוליםבעלי יחסי אנוש  •
 חובה -  עברית ואנגליתבמעולים  , וכישורי כתיבהוניוזלטר מדיה חברתיתבניסיון  •
 יתרון - ומונחים מהתחום עם עולם הבריאות היכרות •
 חובה -  דיגיטלית ואוריינטציה עצמאית יכולת למידה •

 PowerPoint, Eventbrite Outlook Word, Excel, ,Facebook: ת ניסיון בפלטפורמו: חובה •
 Youtube וניוזלטרים ומערכות טפסים,   מערכות מיילים

 בצוות אך גם התקדמות באופן עצמאי יכולת עבודה •

 יכולת "לקפוץ למים עמוקים ולשחות בהם" כבר ביום הראשון  •

 

 , תחילת עבודה באפריל עם אפשרות להארכה חודשים 5משרה גמישה לתקופה של  
 המשרדים: ת"א או חיפה, אך יש גמישות מיקום 

 כאן  בלינק  ומענה לשאלוןבצירוף מכתב מקדים, קו"ח   1.4.2021הגשות יתקבלו עד ל

 
 

 

https://doronm989783.typeform.com/to/iK2lY1fe

