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 -  תמחפש האוניברסיטה העברית בירושלים

 באנגליה   ים י בוגרים ישראל בוגרות ו קהילת    .ת מנהל 

 
העברית בירושלים שואפת לאתגר ולחדש. אנו מובילים ומפתחים  למעלה ממאה שנים, האוניברסיטה    כבר

בין   עקבי  באופן  ומדורגים  בישראל  הגבוהה  ההשכלה  בעולם.    100את  המובילות  האוניברסיטאות 

לטיפולים פורצי דרך,   בקמפוסים שלנו הוביל המחקרחדשנות היא המסורת שלנו.  - באוניברסיטה העברית

ות על מערכת המשפט, הפוליטיקה והחברה, כמו גם טכנולוגיות ני ת מבט חדשהתקדמות חקלאית, נקודו

בישראל וברחבי העולם, מגילוי מחדש האוכלוסיות מגוון סגל, סטודנטים ובוגרים מחיבור בין במצילות חיים. 

 .באוניברסיטה העברית, יוצא דופן הוא הנורמה -של העבר ועד לשרטוט העתיד 

 .היות חלק מהחזון הזהאנו מזמינים אותך ל

 

 אנגליה לונדון,   -. מיקום שכר אטרקטיבי . 50% -משרה  היקף 

 

 

(,  BFHU: כחלק מהמאמצים המתמשכים של הידידים הבריטיים של האוניברסיטה העברית ) עיקרי התפקיד 

הישראלי   ארגון  ל  הבוגרים  חו והאגף  ופיתוח קשרי  בוגרי   חברל  משאבים,  ץ  קהילת  את  ולחזק  מחדש 

היש העולם,  האוניברסיטה  ברחבי  העברית  דוברי  מחפשים  ראלים  בוגרי    .תמנהלאנו  העברית  קהילת 

ול   תחוםראש  ל  פיםהקהילה כפו   .ת. מנהלאנגליהב בתיאום מלא עם   ,בישראל  ראש מדור בוגריםישראל 

פיתוח, עיצוב, תכנון ויישום של תא בוגרים מקומי וקהילה, תוכניות ופעילויות   תכלול  ךאחריות.  BFHUהנהלת  

על   אחריותבוגרים מובילים.  בוגרות ו הקשר בין האוניברסיטה לבוגריה, בדגש על  ק  וזי חו ח  ו פי לטמעורבות  

ניהול  הנעה ל ומערכות  נתונים  בוגרים, איסוף  בלונדון.    ה שלהפקוכן  מידע  מעורבות  בוגרים   ניהול אירועי 

ושיתוף   , לרבות הגדרת יעדים משותפים לטווח קצר וארוךBFHU-תיאום שוטף עם הבו  הינפעילות הבוגרים  

 בים ארגוניים.משא

 

 

 אחריות מנהל.ת הקהילה ב 

 . ראש מדור בוגרים ישראלעם  של האוניברסיטה• לפתח תוכנית אסטרטגית לקהילת הבוגרים הישראלית 

יעדים   למטרת  ישראלים    רי העבריתפיתוח תוכנית מקיפה בעברית לשיתוף בוגו • לקבוע סדרי עדיפויות, 

 . רוכי טווחטיפוח קשרים א

 . ודייםיחי בוגרים בלונדון, כולל תוכניות מיוחדות, סמינרים ואירועים אירועי  ולהפיק• לתכנן 

מאגר מידע ויצירת קשרים עם בוגרי ישראל דוברי   פעולת• בניית תהליכים ופעולות יזומות לאיתור מידע,  

 מובילים.ה עברית העברית בלונדון וסביבתה, תוך דגש משמעותי על בוגרי 

באמצעות ניוזלטרים    עמם  קשר שוטף   וקידום  לבוגרים  פרסומיםחוץ, פיתוח תכנית    לקשרי • בשיתוף האגף  

 עברית, אתרי אינטרנט, ערוצי מדיה חברתית וחומרים/פרסומים נוספים.ב

מקומיות,   GDPRהנחיות  , תוך הקפדה על  העברית  • ניהול ותחזוקה של מסד הנתונים הישראלי של בוגרי 

 פלטפורמות שונות.  גבי נתונים על  ועדכוני  טיוב מידעניהול רשימות, 

 . אנגליההנוסעים ל אוניברסיטהה עם נציגי  מובילים בוגריםבוגרות ו שות של פגי  קיוםולוודא • לתאם 

 בוגרי ישראל בבריטניה.קרב , מתרומותפוטנציאליים ל לידיםלזיהוי  BFHU• עבודה עם נציגי 

 הבוגרים הישראלית.  ארגון בתיאום עם  ,גאנטב• יצירה וביצוע של פעילות שנתית 

 .באוניברסיטה ישראלתחום   הנחייתבהתאם ל  ,אחרות נוספות כלליותפעולות • 
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 תנאי סף 

 

   -   חובה      

 ת ישראלי  ות• אזרח

 מהאוניברסיטה העברית  תוארל –(. עדיפות לפחות• תואר ראשון )

 אזור לונדון רבתי ב מגורים• 

 אנגלית בשפת אם( ו בעברית )רמת נת מצוי • שליטה 

 מצגות עברת ה• מיומנויות תקשורת מצוינות, כתיבה, דיבור בפני קהל ו 

 בו זמנית  ומשימות ויקטים תחת לחץ וניהול מספר פר הטוב • יכולת ביצוע

 ים• ניסיון בארגון/פיתוח/מנהיגות קהילתי 

  Office, תוכנות Windows• מיומנות בסביבות ממוחשבות, 

 מידע ו ות מדיה חברתית, פרסום, ניהול דפים, נתונים וניתוח סטטיסטיק בהפעלת • ניסיון 

 ערבבבסופי שבוע ו ה עבוד• יכולת עבודה עצמאית וכחלק מצוות עמידה בלוחות זמנים ול

 

   -   ן יתרו מהווים  

 

 • ניסיון באיתור נתונים ואיסוף מידע מהרשת 

 קמפיינים ו/או פלטפורמות מימון המוניםהרצת • ניסיון ב

 ובחו"ל  יםמקומי  וביקורים• ניסיון בארגון משימות 

 CRMמאגרי מידע ב שימוש  • ניסיון עם

 • רישיון נהיגה בתוקף, נכונות ויכולת נסיעה בהתאם לצרכי התפקיד

 

 

 

 

 אל בדוא"ל החומרים הבאים נודה על שליחת, התפקידאם ברצונך להתמודד על  

alumnifriends@savion.huji.ac.il   

 בי המלצה שני מכת  |  קורות חיים  |  עמוד( 1)~ מקדים מכתב 

 (לגביך קצר לצרף סרטון היכרות  - )אופציונלי        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

סביבה הוגנת, שוויונית, בטוחה ומעודדת לכולם, ללא הבדל גזע, דת, זהות מגדרית,   יצירת למטרה האוניברסיטה העברית שמה 

ל שוויון, גיוון והכלה. יש לנו הזדמנות להוות ש תפיסה. סגל, סטודנטים, מנהלים וצוות מאמצים באופן מלא העדפה מינית ומוצא

 דוגמה, הן כמוסד והן כיחידים, ליצור חברה שוויונית וצודקת. 
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