לתוכנית מלגות של מסד נכויות -ג'וינט ישראל
והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

דרוש/ה :מנהל/ת דוברות ודיגיטל
פרויקט סמ"ן – סטודנטים מובילים נגישות
מטרת הפרוייקט :
קידום זכויות של סטודנטים עם מוגבלות
והובלת פעילויות לשינוי עמדות בקמפוסים

מלגה בגובה 7500ש"ח

דרישות התפקיד :

התפקיד כולל:
●
●
●
●

הפקת כתבות ואייטמים לתקשורת
ניהול פלטפורמות דיגיטליות
יעוץ והכשרת רכזי התאים
צילום בארועי התוכנית ושיווקם

●
●
●
●

שליטה במדיות חברתיות
כושר ביטוי גבוה ויצירתיות
עדיפות לנסיון בתחום הדיגיטל
ניסיון בהדרכה

להרשמה : http://bit.ly/2acqnQhעדיפות לסטודנט/ית עם מוגבלות

קול קורא לתפקיד:

מנהל/ת דוברות ודיגיטל
סמ"ן – סטודנטים מובילים נגישות
לתכנית המלגות סמ"ן – סטודנטים מובילים נגישות של מסד נכויות  -ג'וינט ישראל והתאחדות הסטודנטים
והסטודנטיות בישראל דרוש/ה סטודנט/ית ,לתפקיד מנהל/ת דוברות ודיגיטל.
במסגרת הפרויקט יפעלו כ 15-תאי סמ"ן בקמפוסים ברחבי הארץ.
מטרת התוכנית :קדום זכויות של סטודנטים עם מוגבלות והובלת פעילויות לשינוי עמדות בקמפוסים.
פרטי המלגה :מלגת פעילות שנתית על סך  ,₪ 7500לשנת לימודים 2016-2017
התפקיד כולל:


ניהול פלטפורמות דיגיטליות של התכנית ברמה הארצית (פייסבוק ,ניוזלטר ועוד).



יצירת תכני דוברות לפרסום :העלאת מודעות ופרסום התכנית.



ייעוץ לרכזי התאים בהפקת אירועים ובשת"פים עם אגודות הסטודנטים ליצירת תכני דוברות
משותפים.



צילום באירועי התכנית.



עבודה ישירה מול מסד נכויות-ג'וינט ישראל והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל



עבודה מול מחלקות הדוברות וההסברה של השותפים ,תכנון ואסטרטגיה.

מיומנויות נדרשות ותנאי סף:


לימודים בפועל בשנה"ל תשע"ז ,באחד מן המוסדות האקדמיים המוכרים על ידי המל"ג או מה"ט



תינתן עדיפות לסטודנט/ית המשתלם/מת במסלול לימודים עם זיקה לתחום הדיגיטל והתקשורת:
עיצוב גרפי ,תקשורת ,שווק וכדומה



שליטה מלאה במדיות החברתיות השונות



כושר ביטוי גבוה וחשיבה יצירתית



כישורים בין-אישיים ברמה גבוהה ,יכולת עבודה מול מנהלים ושותפים מקצועיים.



יתרון לבעלי ניסיון ו/או היכרות עם עולם התוכן של אנשים עם מוגבלות.



יתרון לסטודנט/ית עם מוגבלות.

להגשת מועמדות ניתן להיכנס ללינק המצורף http://bit.ly/2acqnQh
או לשלוח את מסמך ה  WORDהמצורף  -מלא ,בנוסף לקובץ קורות חיים
לדוא"ל ,friending@nuis.co.il :עד לתאריך.25.8.16 :

טופס הגשת מועמדות לתפקיד מנהל/ת דוברות ודיגיטל תאי סמ"ן
אנא ענה/י על כל אחד מן הסעיפים הבאים:
 .1שם פרטי ומשפחה
 .2מוסד אקדמי
 .3מקצוע  /תחום לימודים
 .4שנת לימודים
 .5כתובת דוא"ל
 .6מספר טלפון נייד
 .7אנא פרט/י על רקע ו/או ניסיון בהתנדבות או עבודה בתחום ו/או עם אנשים עם מוגבלויות או נגישות
– אנא פרט/י על המסגרת  ,משך הזמן ותפקיד (עד פסקה אחת)
 .8האם יש לך ניסיון בהדרכה ו/או הובלת פרוייקטים (אם כן פרט/י עד פסקה אחת)?
 .9האם יש לך ניסיון בפעילות חברתית (אם כן פרט/י עד פסקה אחת)?
 .10יינתן יתרון לסטודנט/ית עם מוגבלות – במידה והינך אדם עם מוגבלות ותרצה/י לציין זאת  ,אנא
ציינ/י מה סוג המוגבלות (פסקה אחת )
 .11נא פרט/י מדוע הינך מתאימ/ה לתפקיד (עד פסקה אחת)

