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   03/21מכרז כ"א חיצוני מס' 
 החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ .   - המזמינה 

 )להלן: "החברה" ו/או "המזמינה"(,  לחברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ 
 דרוש איש שיווק לטיפול במערך השיווק של נכסי ופעילות החברה.

 

 :כולל התפקיד
 

 .  הישראלי בשוק והמיתוג  השיווקית  האסטרטגיה  תוהובל ת בניי

 .ביצוע ה ועד התכנון משלב השיווקית האסטרטגיה  הובלת

 .שיווקיים ושותפים  ספקים עם והשוטף העסקי בקשר  לטיפול אחריות 

 .ואונליין  אופליין  "קמפייניםב" טיפול

 .הבית אתר של  שוטף טיפול

 .הדיוור מערכת של  שוטף וניהול תכנים כתיבת

 .שנתי שיווק תקציב  הכנת  יכולת

 .חברתיות  רשתותב ותוהתמצא  שליטה

 .  אונליין(ו אופליין) ואירועים כנסים הפקת

 

 :  ת להשתתפות בהליך דרישותנאי סף ו

 .תהליכים הנעת יכולתו  גבוהות בינאישיות יכולות

 .אסטרטגית  וחשיבה יצירתיות

 .בעיות פתרון  יכולת

 .גבוהה  ברמה שיווקיים תוצרים ליצירת בעיצוב בסיסי ידע

 .במיתוג ניסיון

 .לפעולה מניעים ומסרים  תכנים בכתיבת מוכח ניסיון

  ומוסדיים.   פרטיים לגופים ומכירות בשיווק מוכח ניסיון

  LinkedIn. Facebook, analytics, Google ad, Googleשל בפלטפורמות  קמפיינים בניהול הבנה

 ולקוחות.  ספקים מול  ומתן משא ניהול יכולות

 

באתר האינטרנט של  ולהורידם  ניתן לעיין בפרטי, תנאי ומסמכי המכרז המלאים  
החל מיום  (  /https://nidev.co.il/bids)  מכרזים:/בע"מהחברה לפיתוח נוף הגליל  

 . 12:00שעה  29/03/2021שני 

 הגשת מועמדות: 

ון מוכח בתחום הפרסום והשיווק הרואים עצמם מתאימים וכמי שעונים יאנשי שיווק בעלי ניס
הדרישות   הדרישות  על  ו/או  להגיש  הנ"ל  מוזמנים  המלאים,  המכרז  במסמכי  המפורטות 

בלבד   בכתב  חייםהצעותיהם  קורות  רלוונטיות  ובצירוף  והמלצות  תעודות  דוא"ל: באמצעות  , 
 office@nidev.co.il  14:00שעה     04/04/2021עד ליום. 
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X .03.21 - ת שיווק -ה  איש-לחברה לפיתוח נוף הגליל דרוש\ת מדור שיווק -מנהל 03.21הזמנה \כח אדם\ 2021\מכרזים\: docx 
 

ם שומרת על זכותה לתקן, לעדכן ולשנות תנאי המכרז בכל עת לרבות, אך  לא רק, וועדת המכרזי
ועדכון סמכויות המועמד שייבחר. כמו כן ובמידת הצורך רשאית ועדת המכרזים    לעניין הרחבת 

 לאשר ולאפשר על פי שק"ד הבלעדי השלמת מסמכים ו/או לבקש הבהרות. 

שיימצאו   הסף  דרישות  כלל  על  העונים  מציעים  רק  יזומנו  הראיונות  לשלב  כי  בזאת,  מובהר 
 מתאימים לדרישות וצרכי החברה.  

ולמציעים לא תהיה   ו/או לדחות את המכרז בכל שלב  ועדת המכרזים רשאית לשנות ו/או לבטל 
 זכות לדרוש את אכיפתו. 

   מיועדת לנשים וגברים כאחד. ההזמנה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא

 

 בברכה,

 מנכ"ל  –שמעון גלרון 
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    יגוד עניינים נעדר יההצהרה בדבר 

 03/21' מסחיצוני   כח אדם מכרז
 מנהל מדור/תחום שיווק 

 
 

 
 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:,                   מ                ת"ז מס' ת/נושא _________  אני הח"מ

 
 שמי, כתובתי ות.ז. כנ"ל .  .1

 

  נוף הגלילעיריית    מחברי מועצתכי איני מצוי בקשר אישי ו/או משפחתי ו/או עסקי עם מי  ,  הריני להצהיר .2
 בע"מ. נוף הגלילהחברה לפיתוח    הנהלת ו/או חברי דירקטוריון ו/או מי 

 

כי איני נתון במצב של ניגוד עניינים עם מי מחברי מועצת העיר נוף הגליל ו/או    ,זאת ועוד, הריני להצהיר .3
 מי מחברי דירקטוריון החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ.  

 

יש לי קשר עם __________________ שהנו ___________________  אני מצהיר בזאת, כי  לחילופין,   .4
 במכרז.  /כדי להוות ניגוד עניינים ו/או לשלול ממני את הזכות להשתתף בהליך  ואשר למיטב הבנתי אין בו

 

מטעמי זהירות ושקיפות, להלן פירוט עיסוקיי ו/או עיסוקי מי מטעמי אשר יכול ותהא להם השפעה על   .5
 ההליך וההתקשרות ואשר יכול ויהא בהם חלילה משום ניגוד עניינים.  

 
 א.__________________________ 

 ב. __________________________              
 __________ ג._________________             

 

 .  לעיל שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת ונכון .6
 

 ______________  
 

 המציע /חתימת המצהיר                 
 

  



 

 

 . פרטי המשרה2

 

 

 
  למכרז חיצוני   למכרז פנימי  ה פנויהרלמש   פרטי מועמד        

 הנוגעים לתפקיד ומסמכים  קורסים/השתלמויות / השכלהקורות חיים וכל תעודות  יוגש בצירוף                                            
 .על הגשת המועמדות עליו מתבקש ליידע את הממונה או עיריית נוף הגליל  ו/החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ עובד                                   

 נא למלא את כל הסעיפים ולצרף תעודות ומסמכים  – פרטים אישיים של המועמד                               

  
 

 שם משפחה 

      
 שם פרטי 

      

 שם משפחה בלועזית 

      

 ספר זהות מ

      

  
 

 
 

   
 

 *  שם משפחה קודם

      
 מצב משפחתי* 

      
 מספר 

 ילדים* 
      

 מין
 זכר  -1
 נקבה  -2

 אזרחות 

      
 מספר המכרז   

      

 *   תאריך לידה

      

 כתובת 

      

 מיקוד

      

 תואר המשרה  

      

 בעבודה / מספר טלפון בבית

      
 מספר טלפון נייד

      
 דוא"ל 

      
 המחלקה בחב'    שם 

      
 
 ידיעת שפות. 4           פרטי השכלה. 3

   גבוהה  גבוהה  מקצועית  יסודית/תיכונית  פרטים 
 שפה 

 

 שליטה מלאה סמן + 
 - שליטה חלקית סמן 

                         המוסד שם  

שם היישוב של  
 המוסד 

 דיבור כתיבה קריאה                         

                   עברית 

מס' שנות  
 הלימוד 

 שנת סיום       

      
 שנת סיום       

      
 שנת סיום       

      
 שנת סיום       

      
                   אנגלית 

המקצוע  
 העיקרי 

                   ערבית                         

התואר או  
 עודה הת

                                                

                        

 
 ת בתחום המקצועיקורסים והשתלמויו . 5

 תעודת גמר  מסגרת לימודים  - עד  - תקופה מ משך הקורס  שם הקורס/השתלמות 

                              

                              

 
   ניסיון תעסוקתי. 6

תחילת   שם וכתובת מקום העבודה 
 עבודה 

סיום  
 עבודה 

השכר שהתקבל   תפקיד 
 לאחרונה/דרגה 

סיבת הפסקת  
 העבודה 

                                    

                                    

                                    

 
בן/בת זוג, ידוע/ה בציבור, הורה, אח/ות, דוד/ה, גיס/ה, חמ/ות, אחיין/ית, חתן, כלה, סבא/סבתא,  – )יחס קרבה  ו/או בחברה קרובי משפחה בעירייה. 7

 נכד/ה, חותן/ת( 
 קרובי משפחה יש להשלים בדף נפרד(   3 -)לפירוט של יותר מ

 התפקיד  היחידה יחס קרבה  מספר זהות  שם פרטי  חב' -שם משפחה 

                                    

                                    

                                    

 

   ומעסיקים/מנהלים קודמים.לצרף מכתבי המלצה ממקומות עבודה , אך לא חייב מומלץ –  שמות ממליצים. 8
 טלפון הכתובת  התפקיד/המקצוע   שם פרטי  שם משפחה 

                               

                               

  
 )כגון: ציון לשבח, פרסי עידוד, מבצעים מיוחדים וכד'( . הערות 9

      

     . ומדויקים  אני מציע בזה את מועמדותי למשרה הפנויה הנ"ל ומצהיר כי הפרטים שמסרתי בטופס זה נכונים 

 
      חתימה       תאריך

טופס מועמדות למכרז 

005-20  


