
 

 חל"צ( )כל זכות 

במערך הדיגיטל הלאומימטה ישראל דיגיטלית ו בסיוע משרד המשפטים  

 מיזם 'כל זכות' מחפש מנהל/ת מוצר

 

  האם את/אתה מנהל/ת מוצר מצליח/ה, שנהנה/ית מאוד בתפקיד

 ?אבל תוהה לפעמים אם לעבודה שלך יש מספיק משמעות
 

חלמת פעם לשלב בין ניהול מוצרים טכנולוגים לבין השפעה חברתית משמעותית 
  וערכית?

 

 !'כל זכות' מציעה לך הזדמנות נדירה לחיות את החלום

(, אתר הזכויות של ישראל, הוא מיזם חברתי מבוסס טכנולוגיה, .ilwww.kolzchut.org)'כל זכות' 
וייחודי בעולם. האתר מספק לכלל תושבי/ות   !(2021-מיליון יוניקים ב 11מהמשפיעים בישראל )

ל מידע מקיף על זכויותיהם/ן ודרכי מימושן, בכל תחומי החיים, בשפה פשוטה ומובנת, בעברית ישרא
  ובערבית, בחינם וללא מטרות רווח.

( www.kolsherut.org.il 'כל שירות' )ראו גרסת בטא -לאחרונה התחלנו בפיתוח מוצר חדש 
ת ישראל ובני משפחתם/ן לאתר שירותים חברתיים שונים ולהציג אותם על גבי שמאפשר לתושבי/ו

 .מפה

 

  את הדור הבא של מנהיג/מנהיגה שיובילו -אנו מחפשים/ות אותך 

 לעל מיליוני משפחות בישרא'כל שירות', מוצרים שמשפיעים 'כל זכות' ו

 דתיאור התפקי

 בניית האסטרטגיה וה- road map  של כלל המוצרים, כוללgo to market  למוצרים חדשים כמו
   'כל שירות'

 אפיון פתרונות והובלת המימוש שלהם  
 רמדידה וניתוח רציפים של הפעילות לצורך שיפו 
 הניהול הפיתוח ע"י שילוב של צוות עובדים קטן וקבלני משנ 
 ןניהול התשתית הטכנולוגית של הארגו 
 "לכפיפות למנכ 

 דדרישות התפקי
  באתרים  ש: תכנון ואפיון מוצרים מורכבים, חווית משתמםהרלוונטייהיכרות טובה בתחומים

 ETL(, ממשקים למערכות מידע, GA(, מערכות מדידה )consumersמוכווני הציבור הרחב )
  ניסיון בניהול עבודה עם קבלני משנה ועובדים/ות, כולל כתיבה של אפיונים טכניים

 םופונקציונאליי
  םתוכנה מורכבי קטישנים בהובלת פרוי 5ניסיון של לפחות 
 תניסיון בעבודה בסביבה מרובת שותפים, רצוי מהמגזר הציבורי והחברה האזרחי 
 הזדהות ומוכוונות למטרות החברתיות של 'כל זכות'  
 תהתפקיד במשרה מלאה, בתל אביב יפו, עם אפשרות לעבודה חלקית מהבי 

תחומי, בארגון מצטיין בעל השפעה -'כל זכות' היא הזדמנות להצטרף לצוות איכותי ורב -עבודה ב
 .חברתית נרחבת ומשמעותית, ולנצל את הידע והניסיון שלך לעשיה חדשנית לטובת החברה בישראל

 eden.fuchs@kolzchut.org.il -  עדן פוקס, סמנכ"ל 'כל זכות'אנא שלחו קורות חיים ל
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