
 

 
 
 

 

 לקולנוע גאה 15-הפסטיבל הבינלאומי ה -קורא למפיק/ה קול 

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

 .תל אביב

במהלך עשרת ימי הפסטיבל, אשר חופף בזמנו לשבוע הגאווה בחודש יוני בתל אביב, 

 .הקרנות למגוון סרטים שרובם אינם מגיעים להפצה בישראלמשולבות 

 .הפסטיבל מקיים סדנאות ופרוייקטים מיוחדים עם יוצרי קולנוע מישראל ומחו"ל

מחפש  2020ביוני  13-ל 4-שיתקיים ביוני ה לקולנוע גאה 15-הפסטיבל הבינלאומי ה
 אחרי מפיק/ה במשרה מלאה

 

 התפקיד

 

 ל/ת מוטיבציה שיצטרפו לצוות שלנו. אנו מחפשים מפיק/ה מנוסה ובע

המפיק/ה אחראי/ת על צוות עובדי הפסטיבל, פיתוח הפסטיבל וחיזוקו, הגדלת ההכנסות 

של הפסטיבל תוך טיפוח קשרים חדשים וקיימים עם גורמים מסחריים, גופים ציבוריים 

 ואחריות על המתנדבים. 

 

ים של הפסטיבל כמו טקס במסגרת התפקיד המפיק/ה אחראי/ת על האירועים המרכזי

הפתיחה והנעילה. גיוס חסויות כספיות וחסויות (מזון, שתייה) שתופי פעולה מול ארגונים 

להט"בים, אחריות על מתנדבים, השגת הצעות מחיר לתכנייה הפסטיבל, הדפסות, תיקים, 

 תגים ועוד.

 

 המפיק/ה אחראית על עמידה בתקציב הפסטיבל .

 

 דרישות התפקיד:

 שנים ומעלה 3בודה/התנדבות בפסטיבלי קולנוע של ניסיון ע
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 יתרון משמעותי  –ניסיון עבודה/התנדבות של שנתיים ומעלה בארגונים של קהילת הלהט"ב 

 ניסיון בגיוס חסויות 

 שפות נוספות יתרון -דיבור כתיבה בעברית ואנגלית ברמת שפת אם 

 ידע בהנהלת חשבונות

 יתרון -  תואר ראשון

 יתרון -פי ידע בעיצוב גר

 חובה  officeידע ביישומי 

 יכולת התנסחות בכתב ובעל פה חובה 

עובדים: חלוקת מטלות, פיקוח ובקרה,  5ניסיון בניהול משרד וניהול צוות של לפחות 

הגדרת נהלי עבודה, פתרון בעיות וקונפליקטים במצבי לחץ, ניהול לו"ז וסידורי עבודה, 

 משימות, עבודה מול ארגונים מקומיים ובינלאומיים.תעדוף 

 

 על המועמד/ת 

 רצינות, מסודר/ת, עצמאי/ת ובעל תושיה רבה ובעל יצירתיות

 יכולת ליוזמה, משמעת עצמית, אחריות, חריצות, דייקנות/יסודיות

 רמה אישית גבוה, סקרנות תמידית, יכולת התמדה,

  .מידותע -אסרטיביות, נמרצות ובעל/ת כושר ספיגה
 יחסי אנוש מעולים, חברותי, הגינות, מהימנות, סבלנות/סובלנות

הפסטיבל פונה באופן ישיר לחברות קהילת הלהט"ב ולכן המפיק/ה חייב/ת להיות בעל 
  גישה חברתית מתקדמת ובעלת תחושת שליחות ואחריות חברתית.

 

 ערכי עבודה ותכונות ניהוליות:

ל צוות עובדים תוך כדי דיאלוג, יכולת לסייע בהסתגלות כושר ארגון וניהול, יכולת הנעה ש

 למצבים ותפקידים 

 מוסר עבודה גבוה, מסוגלות לעביר ביקורת בונה וגם לקבל אותה

 תודעת שירות גבוה.  –כושר עבודה עם קהל 
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 יכולת עבודה יסודית, קפדנית ומקצועית 

 ל העבודה באופן קבוע. תפקוד בתנאי לחץ ויכולת לפעול לפי הנחיות כלליות ולדווח ע

 יכולות וכישורי משא ומתן, כושר שכנוע.  –יכולת עבודה מול גורמים מסחריים וציבוריים 

 

 ייצוגיות: 

 

התנהלות מכובדת מול לקוחות ומול גורמים מסחריים ותרבותיים בינלאומיים ומקומיים. 

המגיעים  (שגרירים, קונסולים ונספחי תרבות. אנשי קולנוע ותרבות מרחבי העולם

 לפסטיבל). 

, לציין בנושא המייל את cinema@cinema.co.il-cv -להגשת מועמדות יש לשלוח מייל ל

 ) מסמך מוטיבציה לתפקיד. 2) קורות חיים עדכניים 1המשרה, ולצרף שני מסמכים: 

 בנובמבר. 18-עד ה התארכה וניתן להגיש שימו לב! הגשת מועמדויות
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