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 2019 -איגוד הטיפוס באחראי/ת יח"צ וחברים קול קורא לתפקיד 

 

 מהות התפקיד:

 והובלת צוות האחראי על יחסי הציבור והקשר עם החברים במועדון. הקמה -

 ארגוני. -ארגון, חוץ ותוךשל ה והנראות הפרסום, אחריות על השיווק -

 באתרים ברשת ובאירועים השונים בענף הטיפוס. ברשתות החברתיות, טפתניהול הפעילות השו -

 של הארגון.השיווקיים אחריות על קשרי החוץ  -

 .(והפצת מידע תקשורת )גיוס חברים, חידוש חברות, הארגון אחריות על הקשר עם קהילת המטפסים חברי -

 .ושותפויות גיוס חסויות -

 יצירת בסיס לזהות ושייכות ארגונית של הפעילים, החברים, הספורטאים, המתקנים, וכל בעלי העניין בענף.  -

 

 :תחומי אחריות 

 הקמת צוות מתנדבים והובלתו בהפעלת תחום יחסי הציבור של מועדון המטפסים. •

 .תפעול רשתות חברתיות בפועל •

 .חברויות, העברת מידע לחברים וקמפיינים להרשמהמעקב חידוש  -קשר עם חברים וגיוס חברים •

 .פנימיות וחיצוניות -פניות מכל סוג •

 .עצמאית או בעזרת סוכן אם יתברר כבעל יתרון משמעותי -גיוס חסויות •

 .העברת מידע פנימי וחיצוני •

 .הפיכתו לרלוונטי ומתוקף -אתר האינטרנט •

 .חסויות, פרסומים וכל מה שנידרשתמיכת יח"צ: באירועי שיא, אליפויות, גיוס  •

 .נריםא, רולאפים ובאייריםחולצות, פללדוגמא  –הכנת אמצעי שיווק והפצתם  •

 .הקמת עמדות שיווק למועדון באירועים השונים •

 הפצת מידע על המועדון בקירות ובאתרי הטיפוס השונים. •

 דברור ושיווק הפעילויות השונות. •
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ובשיתוף פעולה מלא עם שאר ראי תחום יח"צ בוועד המנהל ולאחבכפיפות למנכ״ל האיגוד עבודה ה ❖

 התחומים וחברי ההנהלה באיגוד.

 מיידי התחלת עבודה: ❖

שעות . בהמשך אופציה להרחבה עם, עות שבועיותש 10שלושת החודשים הראשונים  היקף המשרה: ❖

  פעילות ואירועי הענף. העבודה הינן גמישות ומשתנות בהתאם ל

 

 התפקיד:דרישות 

 חובה –)דיבור, קריאה, כתיבה( אנגלית שוטפת  -

 יתרון –ניסיון מקצועי בשיווק, ניהול צוות וארגון אדמיניסטרטיבי  -

 סופי שבועלילות וזמינות לעבודה ב -

 יחסי אנוש מצוינים ויכולת לעבוד בצוות -

 ללא עבר פלילי -

 רמה אתית גבוהה -

 מוטיבציה גבוהה -

 יכולת לעבוד תחת לחץ  -

 יתרון משמעותי –ניסיון וותק בטיפוס בטבע ומתקנים  -

 

עד מרב טוריס ל קורות חייםמעוניינים הרואים עצמם כמועמדים לתפקיד מתבקשים לשלוח  הגשת מועמדות:

 פרטי התקשרות מלאים., כולל office@ilcc.co.ilבמייל  14.3.19לתאריך 

 ,בכבוד רב

 ארז הראלי

 מנכ"ל מועדון המטפסים הישראלי

 


