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 אחראי/ת מותגה למעוז דרוש/

  !שלנו גם עולים מדרגה במיתוג ממשיכים לצמוח ולהתרחב,  וכחלק מכךאנו 

הטמעת ויקחו אחריות על בארגון,  מיתוגלהוביל את נושא ההאחד/ת שיצטרפו אלינו  -לשם כך אנו זקוקים לך

 .השפה העיצובית של מעוז

 .לודבמשרדי הארגון הממוקמים במשרה  80% -עבודה בה

 תחומי האחריות במסגרת התפקיד

 של בעלי תפקידים רלוונטיים בארגון  הכשרה, ליווי ובקרה -אחידה בארגון הטמעת שפה עיצובית 

  של מעוז. עיצוביתהשימוש בשפה לגבי 

 קשר של בעלי תפקידים בארגון מול ספקים הליווי  -חיצונייםעבודה מול ספקי עיצוב תכלול ה

ראייה מתכללת של הצרכים  , וכו' לשםחיצוניים במשימות גרפיות, תיעדוף משימות לסטודיו קבוע

 העיצוביים בארגון וייעול תהליכים.

  עיצובhands on – במשימות ספציפיות תחומי הארגון השוניםמתן שירות עיצוב ל. 

  מתן שירות פנים התמחות ביכולת לספר סיפורים באמצעות אינפוגרפיקה ו -סטוריטלינגדאטה

  .שלב הביצוע דהחל משלב הקריאיטיב ועבתחום, ארגוני 

  ליווי תהליכים , תכנים בממשק וורדפרס ויצירת עדכון -של הארגוןאתר האחריות על תפעול 

 )בהמשך הובלה של אפיון ופיתוח אתר חדש(

 ניהול דף הפייסבוק, דף הלינקדאין, וכו' -הנוכחות של מעוז ברשתות החברתיות ניהול . 

ון נדרש  השכלה וניסי

  שנים בעיצוב  3 לפחות של מוכח לחלופין ניסיוןאו  גרפיקה ממוסד מוכר אותואר ראשון בעיצוב

 חובה -גרפי

 חובה. -ניסיון בתפעול ותאום פרוייקטים רבי ממשקים פנים וחוץ אירגוניים 

 שליטה מלאה ב-illustrator + InDesign + Photoshop   חובה 

  יתרון: היכרות עםhtml ,wordpress 

 כישורים ומאפיינים נדרשים

 ולמשימה של מעוז חיבור לחזון 

 יכולת בנייה והנעה של שותפים בארגון 

 יצירתיות וחדוות יצירה. 

 והקפדה על פרטים. יוקד 

 הגדולה לתמונה הקטנים מהפרטים לעבור יכולת, וטפל עיקר בין הבחנה -ראייה רחבה. 

 הבנת נקודת הראות של   ,ומלמדת נעימה לקוח חווית יצירת -לצד אסרטיביות שירותיות

 לצד עמוד שדרה מקצועי. , ולהתגמש לוותר נכונותו הלקוח

 מהירה למידה ויכולת פרואקטיביות. 

  ובשיתוף פעולה עם גורמים שונים. לעבוד בצוותיכולת 

  .רמה גבוהה של קריאה וכתיבה באנגלית 

 ומאתגר תובעני לתפקיד ונכונות גבוהה מוטיבציה. 

 חיים ושמחת אופטימיות ! 



 

 

<תאריך>  

Hamelacha 4, Lod Israel 7182008     | 7182008 לוד, 5, קומה 4רחוב המלאכה 
   admin@maoz-il.org    |www.maoz-il.org  |+972-8-638-6000 

 

 

 IL.ORG-JOBS@MAOZקורות חיים יש לשלוח ל

 

mailto:jobs@maoz-il.org

