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 )סושיאל מדיה( רשתות חברתיותלמנהל/ת קול קורא 

 לקולנוע גאה 15-הפסטיבל הבינלאומי ה

 .הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה הוא מפגש תרבותי ייחודי הנערך מידי שנה בסינמטק תל אביב
 Onlineבמסגרת  2020בנובמבר  21-ל 12-השנה הפסטיבל יתקיים בין ה

 מחפשים אחרי  ויאיר הוכנר מייסד הפסטיבל ומנהלו האמנותיסינמטק תל אביב 

 במשרה מלאהרשתות חברתיות )סושיאל (מנהל/ת 

 

 התפקיד

 לצוות שלנו.  פומוטיבציה שיצטר /תמנוסה ובעל סושיאל נהל/תמאנו מחפשים 
  מייסד הפסטיבל ומנהלו האמנותי. מולו ישירות דעביהסושיאל  נהל/תמ

  ,ברשתות החברתיות הפסטיבל וחיזוקו פיתוח ת על/אחראייהיו 
 ברחבי הרשת החברתית.של הפסטיבל  חשיפה והנראותהגדלת ה

 של הפסטיבל. VODיצירת גאנט אפקטיבי לפסטיבל ולאתר ה 
 

 של הפסטיבל והתכנים VODיצירת עיצובים גראפיים לקידום אתר ה ת על /אחראי נהל/תמהתפקיד הבמסגרת 
 המוצגים בו כמו כן יצירת עיצובים לקידום הפסטיבל עצמו והתכנים הרבים המוצגים בו. 

 

 היה לך:ינשמח אם  - כישורים וניסיון

  בעולם./או בפסטיבלי קולנוע בארץ ו בעבודת ניהול סושיאלניסיון קודם 

  בזמנים.וגמישות  בינאישית ובין תרבותית מצוינים וכן יכולת לעבוד בתמציתיותכישורי תקשורת 

 :בכתב ובע"פ ברמה טובהאנגלית עברית רהוטה ברמת שפת אם בכתב ובע"פ ו שפות , 
 שפות נוספות יחשבו כיתרון.

 לו"ז, תעדוף משימות, עבודה עמידה בפתרון בעיות וקונפליקטים במצבי לחץ,  ,יכולת עמידה ביעדים      

  חובה -מול ארגונים מקומיים ובינלאומיים 
 

 דרישות התפקיד הן:

 חובה - שנים ומעלה 3ניסיון עבודה/התנדבות בפסטיבלי קולנוע של 
  חובה – ניסיון עבודה/התנדבות של שנתיים ומעלה בארגונים של קהילת הלהט"ב

 חובה -ושימוש בתוכנות גראפיות ברמה מקצועית ידע בעיצוב גרפי 
 חובה - driveושימוש ב   officeידע ביישומי 

 חובה  -יכולת התנסחות בכתב ובעל פה 
 

 הן: תכונות אופי נדרשות

 יצירתיות /תובעל תושיה רבה /תובעל /ת, עצמאי/תרצינות, מסודר
 דייקנות/יסודיות יכולת ליוזמה, משמעת עצמית, אחריות, חריצות,

 יכולת התמדה,, תמידית סקרנות רמה אישית גבוה,
  .עמידות -כושר ספיגהת /ובעל נמרצות, אסרטיביות

 

 
 



 
 

הפסטיבל 

הבינלאומי 

 לקולנוע גאה  

 

 :תכונות חברתיות
 סבלנות/סובלנות, הגינות, מהימנות, חברותי ,יחסי אנוש מעולים

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

 

 ותכונות ניהוליות: ערכי עבודה
 יכולת לסייע בהסתגלות למצבים ותפקידים  תוך כדי דיאלוג, עבודהכושר ארגון וניהול, יכולת 

 ה, מסוגלות לעביר ביקורת בונה וגם לקבל אותמוסר עבודה גבוה
 תודעת שירות גבוה.  – כושר עבודה עם קהל

 ת ימקצועיכולת עבודה יסודית, קפדנית ו
 תפקוד בתנאי לחץ ויכולת לפעול לפי הנחיות כלליות ולדווח על העבודה באופן קבוע. 

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

 : תודעת שירות גבוההו ייצוגיות
שגרירים, קונסולים ונספחי ) .בינלאומיים ומקומייםותרבותיים התנהלות מכובדת מול לקוחות ומול גורמים מסחריים 

 פסטיבל(. ה לש שיבקשו שנפרסם על סרטיהם במדיה החברתית. אנשי קולנוע ותרבות מרחבי העולם תרבות
 

 בנושא המייל את המשרה, ולצרף שני , לצייןyair@tlvfest.com -להגשת מועמדות יש לשלוח מייל ל

 מוטיבציה לתפקיד. מסמך ( 2( קורות חיים עדכניים 1מסמכים: 

 

 ות המתאימים יוזמנו לראיון.המועמדים/מועמד, באוגוסט 13-עד ההינה רק הגשת מועמדויות שימו לב! 

 . אוגוסטב 20-הבחירה תתבצע עד ה

  מיידית.  - מתוכננתתחילת עבודה 

 


