דרושה – מנהלת סיורים לעמותת Vibe Israel

מי אנחנו?
 Vibe Israelהנה עמותה א-פוליטית הפועלת לשיווק ומיתוג ישראל בעולם.
החל משנת  2011העמותה מפעילה את תוכנית  Vibe Toursומארחת בלוגרים ,עיתונאים ומשפיענים מכל
העולם לסיור בן שבוע בישראל ,במהלכו הם נחשפים לישראל ולישראלים דרך תחום העניין שלהם
ומשתפים את חוויותיהם עם קהל עוקבים מרחבי העולם.
תפקיד מנהלת סיורים כולל:
מנהלת הסיור היא ה"אמא" של הסיור והיא אחראית על כל הדרוש ליצירת שבוע מדהים עבור המשפיענים
שמגיעים לישראל וכל הישראלים שלוקחים בו חלק.
 התפקיד כולל הכנה ובנייה של הסיור על כלל היבטיו וליווי של הסיור בפועל:
 oאיתור משפיענים רלוונטיים וניהול תקשורת שוטפת מולם
 oעריכת מחקר מעמיק בנושא הסיור
 oיצירת קשר עם ישראלים מעוררי השראה
 oבניית לו"ז הסיור – תוך מחשבה מעמיקה על יצירת חוויה משמעותית
 oניהול לוגיסטי – כולל משא ומתן עם ספקים ,הכנת חומרים מקדימים וכו'
 oליווי הקבוצה  24/7במהלך השבוע של הסיור
 oשימור הקשר עם המשפיענים והמשתתפים הישראלים בסיור
 כפיפות למנהלת תוכנית הסיורים
 משרה מלאה במשרד בת"א עם נכונות לשעות נוספות באירועים מיוחדים .פעם בחודשיים-שלושה
ליווי  24/7של סיור במשך שבוע ימים.
 זמינות לתחילת העסקה בתחילת חודש מאי 2019
המועמדת האידיאלית שלנו:
 דוברת עברית ואנגלית ברמת שפת אם – חובה .דרושה יכולת התנסחות מצוינת בכתב ובע"פ
 דינאמית ,אנרגטית ,יזמית ,חברותית ,נעימה ,אכפתית .הכי חשוב people's person
 בעלת ניסיון בהפקה ,ניהול פרויקטים ו/או באירוח משלחות מחו"ל
 זיקה והיכרות עם רשתות חברתיות ועולם השיווק הדיגיטלי
 אחראית עם ראש גדול ובעלת יכולת עבודה עצמאית ובצוות
 יכולת תכנון ,ארגון וביצוע גבוהה .מולטי-טאסקרית
 ראייה מערכתית עם שימת דגש לפרטים הקטנים
 יחסי אנוש מעולים ,רהוטה ,בעל יכולת לייצג את הארגון כלפי חוץ מול ארגונים וחברות
פוטנציאלים לשיתוף פעולה
 סקרנית –העבודה יכולת לבצע מחקר מעמיק בתחומי עניין שונים
קו"ח בליווי מכתב מקדים ניתן לשלוח לתמר ספיר ,מנהלת תחום הסיורים tamars@vibeisrael.com
רק פניות מתאימות תיענינה.
*המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לכל המינים
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