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הפסטיבל הבינלאומי
לקולנוע גאה

קול קורא למפיק תחרויות
הפסטיבל הבינלאומי ה 15-לקולנוע גאה
הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה הוא מפגש תרבותי ייחודי הנערך מידי שנה בסינמטק תל אביב.
השנה הפסטיבל יתקיים בין ה 12-ל 21-בנובמבר  2020במסגרת Online
סינמטק תל אביב ויאיר הוכנר מייסד הפסטיבל ומנהלו האמנותי מחפשים אחרי מפיק/ה במשרה מלאה
כניסה לתפקיד – מיידית!!!
תיאור התפקיד
מפיק/ה ומנהל/ה אחראי על כל תחרויות הסרטים ,תחרויות הפיצ'ינג וניהול השופטים בפסטיבל הקולנוע
הגאה ,כמו כן יעזור/תעזור בהקמת עמודי אמנות ישראלית להט"בקית באתר האינטרנט של הפסטיבל.
משימות התפקיד
 (1הפקת תחרויות הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה
 (2אחריות כוללת על צוותי השיפוט השונים בארץ ובעולם
 (3אחריות על כך שהשופטים יקבלו את הסרטים לצפייה בזמן או את ההגשות השונות בתחרויות הסרט
התיעודי הקצר ע"ש חן לנגר או ההגשות השונות בתחרות הפיתוח של קרן גשר
 (4אחריות על תיאום פיצ'ינג בתחרויות הסרט התיעודי ע"ש חן לנגר ותחרות פיתוח תסריט של קרן גשר .
 (5אחריות לפגישות  zoomשל צוות השופטים בהם יתקבלו ההחלטות וקבלת ההחלטות בכתב בעברית
ובאנגלית .
 (6אחריות על הכנת תעודות לזוכים ודאגה לכך שהם יקבלו את הפרסים בטקס הנעילה ב 21-בנובמבר או
הכנת וידאו מוקלטים או לייב של הזוכים .
 (7אחריות להודיע ליוצרי הסרטים שזכו בפרס חביב הקהל
 (8עזרה בקבלת חומרים לעמודי אמנות ישראלית להט"בקית באתר האינטרנט של פסטיבל הקולנוע הגאה

דרישות התפקיד
אחראי/ת ,מפיק/ה מנוסה ובעל/ת מוטיבציה שיצטרפו לצוות שלנו.
ניסיון קודם חובה בעבודת הפקה בפסטיבלי קולנוע בארץ ו/או בעולם ובניהול תחרויות ושופטים.
כישורי תקשורת בינאישית ובין תרבותית מצוינים וכן יכולת לעבוד בתמציתיות וגמישות בזמנים .שפות :עברית
רהוטה ברמת שפת אם בכתב ובע"פ ואנגלית ברמה טובה בכתב ובע"פ.
תכונות אופי נדרשות הן :רצינות ,עצמאי/ת ,תושיה ,יצירתיות .יכולת ליוזמה ,משמעת עצמית ,אחריות ,חריצות,
דייקנות/יסודיות רמה אישית גבוה ,אסרטיביות ,נמרצות ובעל/ת כושר ספיגה -עמידות.
תכונות חברתיות :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.
להגשת מועמדות יש לשלוח מייל ל ,yair@tlvfest.com -לציין בנושא המייל את המשרה ,ולצרף קורות חיים עדכניים
שימו לב! הגשת מועמדויות הינה רק עד ה 24-באוקטובר ,המועמדים/מועמדות המתאימים יוזמנו לראיון.
הבחירה תתבצע עד ה25.10 -

