
 אגף שיווק ומכירות .תראש דרוש.ה למכללה האקדמית אחוה

 :תיאור התפקיד

 :מנכ"לית המכללה  כפיפות 

 :100% היקף משרה 
 

 הגדרת התפקיד:

  .אחריות כוללת על ניהול השיווק והמכירות במכללה 

 רישוםהמידע והישיר של מחלקות השיווק ומרכז  יהולנ. 

  לערכי המכללה ויעדיה, והוצאתה אל הפועל.בניית אסטרטגיית שיווק ומכירה בהלימה 

 מותאמים לחתכי הלקוחות השונים.  "מסעות לקוח"ה והוצאה לפועל של יאחריות על בני 

   אחריות לנתפסות המותג בקרב קהלי יעד שוניםו, אחוה"האקדמית המותג "חיזוק . 

 אחריות לכלל הפרסומים והקמפיינים. 

  ומעקב אחר צרכי השוק המתפתחים.בנייה ויישום של תוכנית עבודה שנתית 

  בנייתKPI  ניצול תקציב השיווק. ב תהאפקטיביולמחלקות ושיפור 

  הארגוןהאונליין והאופליין של  ,הפרסום הדיגיטליתחום של  ניהול כולל. 

  אגףהעובדים ב צוותשל ניהול ופיתוח. 

  וממשקים חיצוניים )משרד פרסום/  (סגל מינהל, סגל אקדמי) מכללהבמול ממשקים פנימיים עבודה
 .יח"צ/ רשויות מקומיות(

 .ניהול תקציב הפרסום 

  ליווי מקצועי של גורמים באקדמיה ובמינהל העוסקים בשיווק ובמתן שירות לסטודנטים וייזום
 ויצירת שיתופי פעולה.

   כישורים נדרשים:

 יתרון. -תואר שניחובה.  –שיווק/ כלכלה /תואר ראשון בתחומי מנהל עסקים 

  יתרון משמעותי להיכרות עם  בארגון גדול ומורכב.ומכירות שנים בניהול שיווק  5ניסיון של לפחות
 .עולם ההשכלה הגבוהה

  נשי מחלקת המכירות./יעדים לא-מושתתי ותגמולניסיון מוכח בבניית מודלי שכר 

  הפרסום.ניהול מו"מ עם ספקים, הכנת מכרזים והבנה בהיבטים הכספיים של עולם 

  עולמות הדיגיטל.בניסיון בפיתוח והובלת אסטרטגיות שיווקיות 

 חשיבה אסטרטגית, עסקית. 

 ידע וניסיון בבניית תקציבים וניהולם. 

 הבנת תהליכים מורכבים, יכולת ירידה לפרטים ויכולת אנליטית. 

 יכולת הבעה מעולה בכתב ובעל פה ויכולת להציג נושאים ברמות השונות. 

  ,יצירתיות, יוזמה, חשיבה חדשנית.הבנה מסחרית 

 יכולת לרתום עובדיםאישית מעולה-תקשורת ביןיחסי אנוש ו ,. 

 יכולת עבודה בתנאי עומס ולחץ. 

 לערכיה ולמטרותיהמכללההתאמה לאופייה המיוחד של ה ,. 

 שליטה מעולה בתוכנות ה- Office, excel .יכולת הפקה וניתוח דו"חות ברמה גבוהה . 

 moran_j@achva.ac.ilמועמדים מתאימים מוזמנים לשלוח קורות חיים למורן יעקב במייל: 

המכללה האקדמית אחוה פועלת לגיוון תעסוקתי ומעודדת שילובם של  עובדים המייצגים מגוון רחב של 
 אוכלוסיות בחברה הישראלית


