
 

 

 

 במכללה האקדמית הדסה   The Blenderמרכז היזמות ת אופרציה ל/רכז

ויזמיות  הדסה,    ה אקדמית והחדשנות של מכלל   מרכז היזמות    הבלנדר,   :מי אנחנו ליזמים  מתוך  מסייע 

למיזם בתוכנית מובנית ומותאמת אישית תוך  שלהם  לממש את הרעיון  סטודנטים, בוגרים וסגל המכללה  

ליווי אישי והזדמנות ללמוד מהטובים ביותר בתחום, לצבור ידע מקצועי ולקבל כלים חשובים וקשרים עם  

 גופים מובילים בעולם היזמות.

האקדמיות • התוכניות  ותיאום  אדמיניסטרטיבית  -  ריכוז  מבחינה  מלא  תפעול  גורמים    כולל  מול 

 . חיצוניים ופנימיים

, לרבות ניהול הרכש, תמיכה בהפקת אירועים  היזמות  ניהול ותפעול שוטף של האופרציה במרכז  •

 ומגוון פעילויות הבלנדר. 

למחלקות השונות במכללה,  עבודה בצמוד  - היזמות של מרכז תיוופעילו  אירועיםותפעול של ניהול  •

 וחיצוניים.  , שותפים פנימייםספקים, 

 משלחות. קבלת/אירוח  הפקה ואירוח של אירועים ו ניהול ותפעול  •

 
 :דרישות

 
 יתרון.  –ניסיון בעבודה עם סטודנטים וסטודנטיות  ✓
 . סדר וארגון – יכולת עבודה בסביבה מרובת משימות  ✓
 . יכולת עבודה עצמאית ויכולות עבודה בצוות ✓
 . ת שירות\מכוונ ✓
 מיומנות ביישומי מחשב ונכונות ללמוד כלים חדשים.  ✓
 גישה חיובית מוטיבציה גבוהה ו ✓
 . יתרון –תואר אקדמי  ✓
 יתרון.  – כתיבה ודיבור -   ברמה טובהאנגלית  ✓

 

 

בשעות העבודה הרגילות. במקביל, נכונות לעבודה בשעות אחה"צ/ערב בזמן  משרה(  50%)כ חלקיתמשרה 
 קיום אירועים ופעילויות של המרכז.

 . פיתוח עסקי מנהל :כפיפות

 מיידית  :תחילת העסקה

 

 yiskabi@hac.ac.ilמועמדות למשרה ניתן להגיש בכתובת הדוא"ל 
 התפקיד מיועד לנשים ולגברים כאחד  

  



 
 

 

 במכללה האקדמית הדסה  The Blenderמרכז היזמות לשיווק ת /רכז

מתוך  מסייע ליזמים ויזמיות  הדסה,    המכללה האקדמיתוהחדשנות של    מרכז היזמות    הבלנדר,  :מי אנחנו

למיזם בתוכנית מובנית ומותאמת אישית תוך  שלהם  לממש את הרעיון  סטודנטים, בוגרים וסגל המכללה  

ליווי אישי והזדמנות ללמוד מהטובים ביותר בתחום, לצבור ידע מקצועי ולקבל כלים חשובים וקשרים עם  

 גופים מובילים בעולם היזמות.

, בדגש על  בפעילויות המרכז  ים/יות להשתתפותוגיוס סטודנט   הבלנדרשל  יזמות  הת  ותוכנישיווק   •
 , ותכנים נוספים בקרב הסטודנטים אקסלרציה, האקאתונים-תוכניות פרה

והאפשרויותת  ותוכני שיווק   • רעיונות    היזמות  לקידום  הרצאות  העומדות  העברת  ידי  על  )כולל 
 למרצים ולמחלקות השונות במכללה.  בתחום(

 זיהוי הזדמנויות לצמיחה בדגש על הגברת מעורבות הסטודנטים בפעילות המרכז.   •
 של מרכז היזמות במכללה.  אירועים/בוגרי התוכניות סטודנטים ות  וקהילפיתוח  •

למחלקות השונות  עבודה בצמוד    -  הבלנדרת של  יווניהול אירועים ופעילושותפות ביצירה, קידום   •
 וחיצוניים.  , שותפים פנימייםבמכללה, ספקים, 

 )מקומיות ומחו"ל(.  משלחותאירוח   •

חיזוק קשרים קיימים עם שותפים בקהילה היזמית ירושלמית ועם שחקנים מרכזיים נוספים:  •
 מייסדים, משקיעים, ארגונים עסקיים, עמותות, מוסדות אקדמיים וייזום קשרים חדשים.

 הפלטפורמות ברשתות החברתיות ניהול  •

וגיוס   • להצטרפות    מוביליזיהוי  ובינלאומיים  מקומיים  מפתח  ודמויות    באירועים  ותמיכהדעה 
 (. מנטורים, שופטים ,אורחים)מרצים 

השפעת • של  והערכה  של    מדידה  מעורבות    הבלנדרהתוכניות  ושיפור  הסטודנטים  קהילת  על 
 .)הקמת ופיתוח קהילות( הסטודנטים

 
 :דרישות

 
 . יצירת שותפויות באקוסיסטם היזמיהיכרות וניסיון ב  ✓
 . מעולם היזמות/ פיתוח מיזם עסקי או טכנולוגיבתחום השיווק  ניסיון מוכח  ✓
 ניסיון בתפעול רשתות חברתיות )פייסבוק, אינסטגרם, לינקדין(  ✓
 .  יתרון משמעותי – יכולת עמידה והצגה בפני קהל ✓
 . כתיבה ודיבור -אנגלית מעולה ורהוטה   ✓
 יתרון.  –ניסיון בעבודה עם סטודנטים וסטודנטיות  ✓
 . סדר וארגון – יכולת עבודה בסביבה מרובת משימות  ✓
 . יכולת עבודה עצמאית ויכולות עבודה בצוות ✓
 . ת שירות\מכוונ ✓
 ונכונות ללמוד כלים חדשים. מיומנות ביישומי מחשב   ✓
 .גישה חיוביתמוטיבציה גבוהה ו ✓
 , נכונות לעבודה גם בפעילות המרכז שעות אחה"צ וערב. חלקיתמשרה  ✓
 . חובה –תואר אקדמי  ✓

 נכונות לעבודה גם בפעילות המרכז שעות אחה"צ וערב.  ,משרה(  50%)כ חלקיתמשרה 

 מנהל פיתוח עסקי.  :כפיפות

 : מיידית תחילת העסקה

 yiskabi@hac.ac.ilמועמדות למשרה ניתן להגיש בכתובת הדוא"ל 
 התפקיד מיועד לנשים ולגברים כאחד 

 


