
TLVFestקול קורא להפקת פסטיבל הקולנוע הגאה 

בי"לקולנוע להט 14-הפסטיבל הבינלאומי ה

משרה – ניהול הפקה ואירועים

.הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה הוא מפגש תרבותי ייחודי הנערך מידי שנה בסינמטק תל אביב

.משולבות הקרנות למגוון סרטים שרובם אינם מגיעים להפצה בישראל, במהלך עשרת ימי הפסטיבל

ו מקיימים מפגשים עם יוצרי קולנוע מישראל ומח .סדנאות ופרוייקטים מיוחדים, ל"אנו 

ומציע תכנית עשירה לקהל המבקרים, הפסטיבל שם דגש על עידוד היצירה הישראלית המקורית

. הפסטיבל הואתוך שאיפה להעצמת הסובלנות והפלורליזם בחברה הישראלית על שלל גווניה

מהמובילים מסוגו בעולם. 

סינמטק תל אביבב  2019 לפסטיבל שיתקיים בחודש יוני

ת הפקה ואירועים/ה מנהל/דרוש

:דרישות התפקיד

.תואר ראשון בתחום רלוונטי – יתרון משמעותי•

.ידע וניסיון מוכח בניהול לוגיסטיקה והפקה של אירועי קולנוע ואירועי חוצות•

.ניסיון מוכח בניהול צוות•

.ב – יתרון"התנדבות בארגונים של קהילת הלהט/ניסיון עבודה•

.שליטה מלאה ביישומי אופיס•

.שפות נוספות יתרון- יכולת התנסחות טובה מאוד בדיבור ובכתב בעברית ובאנגלית •

. ארגון ויכולת עבודה בצוות עובדים•

. יכולות ניהול ברמה גבוה•

. יכולת עבודה בתנאי לחץ•

.עמידה ביעדים וביצוע•

.עמידה בזמנים ויחסי אנוש מעולים, אחריות•

.ממשלתיים ואחרים, עבודה מול גורמים עירוניים•

,פתרון בעיות וקונפליקטים במצבי לחץ, הגדרת נהלי עבודה, פיקוח ובקרה, חלוקת מטלות•

.עבודה מול ארגונים מקומיים ובינלאומיים, תעדוף משימות, ז וסידורי עבודה"ניהול לו

התנהלות מכובדת מול לקוחות וגורמים מסחריים ותרבותיים בינלאומיים, מראה ייצוגי•

. ומקומיים

קורות: לציין בנושא הדוא״ל, inbal.tlvfest@gmail.com-להגשת מועמדות יש לשלוח דוא״ל ל

מתאימים/ם מתאימות.ם הינכן.ולצרף הסבר קצר מדוע לדעתכן, ניהול הפקה ואירועים: משרה, חיים

.בנוסף יש לצרף קורות חיים עדכניים. לתפקיד

מועמדות מתאימות ומועמדים מתאימים יוזמנו 9.4.2019-הגשת מועמדויות הינה עד ה! שימו לב

.תחילת עבודה מיידית למשך חודשיים, 15.4.2019-הבחירה תתבצע עד ה. לראיון

TLVFestקול קורא להפקת פסטיבל הקולנוע הגאה 

בי"לקולנוע להט 14-הפסטיבל הבינלאומי ה

משרה – ניהול הפקה ואירועים

.הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה הוא מפגש תרבותי ייחודי הנערך מידי שנה בסינמטק תל אביב

.משולבות הקרנות למגוון סרטים שרובם אינם מגיעים להפצה בישראל, במהלך עשרת ימי הפסטיבל

ו מקיימים מפגשים עם יוצרי קולנוע מישראל ומח .סדנאות ופרוייקטים מיוחדים, ל"אנו 

ומציע תכנית עשירה לקהל המבקרים, הפסטיבל שם דגש על עידוד היצירה הישראלית המקורית

. הפסטיבל הואתוך שאיפה להעצמת הסובלנות והפלורליזם בחברה הישראלית על שלל גווניה

מהמובילים מסוגו בעולם. 

סינמטק תל אביבב  2019 לפסטיבל שיתקיים בחודש יוני

ת הפקה ואירועים/ה מנהל/דרוש

:דרישות התפקיד

.תואר ראשון בתחום רלוונטי – יתרון משמעותי•

.ידע וניסיון מוכח בניהול לוגיסטיקה והפקה של אירועי קולנוע ואירועי חוצות•

.ניסיון מוכח בניהול צוות•

.ב – יתרון"התנדבות בארגונים של קהילת הלהט/ניסיון עבודה•

.שליטה מלאה ביישומי אופיס•

.שפות נוספות יתרון- יכולת התנסחות טובה מאוד בדיבור ובכתב בעברית ובאנגלית •

. ארגון ויכולת עבודה בצוות עובדים•

. יכולות ניהול ברמה גבוה•

. יכולת עבודה בתנאי לחץ•

.עמידה ביעדים וביצוע•

.עמידה בזמנים ויחסי אנוש מעולים, אחריות•

.ממשלתיים ואחרים, עבודה מול גורמים עירוניים•

,פתרון בעיות וקונפליקטים במצבי לחץ, הגדרת נהלי עבודה, פיקוח ובקרה, חלוקת מטלות•

.עבודה מול ארגונים מקומיים ובינלאומיים, תעדוף משימות, ז וסידורי עבודה"ניהול לו

התנהלות מכובדת מול לקוחות וגורמים מסחריים ותרבותיים בינלאומיים, מראה ייצוגי•

. ומקומיים

קורות: לציין בנושא הדוא״ל, inbal.tlvfest@gmail.com-להגשת מועמדות יש לשלוח דוא״ל ל

מתאימים/ם מתאימות.ם הינכן.ולצרף הסבר קצר מדוע לדעתכן, ניהול הפקה ואירועים: משרה, חיים

.בנוסף יש לצרף קורות חיים עדכניים. לתפקיד

מועמדות מתאימות ומועמדים מתאימים יוזמנו 9.4.2019-הגשת מועמדויות הינה עד ה! שימו לב

.תחילת עבודה מיידית למשך חודשיים, 15.4.2019-הבחירה תתבצע עד ה. לראיון

mailto:inbal.tlvfest@gmail.com

