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 דרוש/ה  פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי    - למרכז אקורד  
 רכז/ת פעילות ציבורית 

 
 

לשינוי חברתי   – אקורד   ארגון חברתי  פסיכולוגיה חברתית  ידע  -הוא  ומנגיש  ייחודי, המפתח  אקדמי 
הקבוצות  אקדמי חדשני בפסיכולוגיה חברתית על מנת לקדם יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין  

המרכז פועל במסגרת  החברתיות השונות בישראל, ובין החברה בישראל לחברות השכנות במרחב.  
 מכון מגיד מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים. 

 
שלנו   החשובה  העשייה  של  הציבורית  הנראות  את  להגביר  מעוניינים  החברתיות,    – אנו  ברשתות 

להיות יותר אפקטיביים בהגעה לקהלי יעד שונים ובהשפעה  כדי שנוכל    –בתקשורת, ובדרכים נוספות  
ומחפשים מי שיובילו   אנו משדרגים את הפעילות הציבורית של אקורד  על השיח הציבורי. לשם כך 

 אותה.  
 

 תחומי אחריות עיקריים 
חברתיות,   • רשתות  תקשורת,  כולל  אקורד,  של  הציבורית  הפעילות  מערך  להובלת  אחריות 

 רועים ציבוריים; אתר, מידעונים ואי 
הודעות   • כולל  ציבורי,  תוכן  לאתר,  תלעיתונו כתיבת  טקסטים  חברתיות,  לרשתות  פוסטים   ,

 מידעונים, ותוצרים ציבוריים נוספים; 
 ניהול הנוכחות של אקורד ומערך ההפצה של תכני אקורד ברשתות החברתיות;   •
 ניהול הקשר עם דובר אקורד )ספק חיצוני(;  •
 מהלכים ציבוריים, הן בתוך הארגון פנימה והן מול ספקים חיצוניים; תיאום וריכוז של  •
 ניהול שוטף של אתר האינטרנט של אקורד.  •

 
 דרישות התפקיד 

 ניסיון מוכח בעבודה ציבורית;  •
 יתרון;  -היכרות מצוינת עם עולם הרשתות החברתיות; היכרות עם עולם התקשורת   •
 כתיבה ציבורית מעולה;  •
 מצוינים ויכולת לעבוד בצוות; יחסי אנוש  •
 מחויבות ערכית לחזון החברתי של אקורד;  •
 יוזמה וחשיבה יצירתית;  •
 יתרון;  – נסיון בעבודה בארגון חברה אזרחית  •
 יתרון.  –ידע בפסיכולוגיה חברתית או בתחום דעת אחר העוסק ביחסים בין קבוצות   •

 
 50% :משרה ה היקף  

 
 מיידי    : מועד תחילת עבודה 

 
 שפיים, עם גמישות לעבודה מהבית )עבודה היברידית(   : מיקום 

 
אנו במרכז אקורד מאמינים בערך שנוצר מעבודה בארגון המכיל אנשים מרקעים חברתיים שונים, אשר  
מביאות ומביאים עמם נקודות מבט שונות ונסיון חיים מגוון. לכן אנו מעודדים.ות א.נשים מכל קשת החברה  

 .בישראל להגיש מועמדות
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