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הגדרת תפקיד  -עוזר מנהל אמן NirMusic.com -
תחומי אחריות
•
•
•

עזרה במחקר מתמשך שיעצב את אסטרטגיית האמן בארץ
עזרה בהוצאה לפועל של האסטרטגיה (תיאום מול פסטיבלים,אירועים מוסיקליים רלווטיים ועוד)
עזרה באדמיניסטרציה יומיומית ובמהלך הופעות האמן

סוג עבודה:
•
•

משרה חלקית  40-50 -שעות בחודש (בעיקר מהבית)
ריטיינר/שכר חודשי  30% +עמלה

העבודה תכלול:
•
•
•
•
•

איתור ותיאום אירועים ,פסטיבלים ,כנסים ,ומקומות התואמים את אסטרטגית הקריירה של האמן
עזרה בקידום התקשורת השיווקית של האמן
איתור שיתופי פעולה מתאימים עם אמנים להרחבת החשיפה של האמן
עזרה בניהול האתר ,רשתות חברתיות וקשרי מדיה אחרים :הפיכת תוכן האמן (וידאו  /תמונות  /טקסט) לתוכן
שמיש ורלוונטי
עזרה בנושאים נוספים הקשורים בפיתוח עסקי ועזרה אישית

דרישות התפקיד ,מיומנויות ,יכולות וניסיון נדרש:
•
•
•
•
•

•

•
•

תשוקה וחיבור לעולם המוסיקה  -אוהב/ת במופעי מוסיקה ,פסטיבלים ,הכרות עם תעשיית המוסיקה בארץ.
מוטיבציה ויזמות  -ניסיון בהפקה וארגון אירוע  -יתרון
ניהול פרויקטים מיומנויות ארגוניות  -עם תשומת לב לפרטים  -ננהל את כל העבודה ב Google Sheets
מחקר אינטרנט  -פסטיבלים ,מופעים ושיתופי פעולה וכו'
שיווק במדיה החברתית
 oהבנה ברשתות חברתיות ()Facebook, Instagram, Youtube
 oהבנה בשיווק ממומן  -יתרון
גישה טכנולוגית  -ייתרון
 oאתרי אינטרנט ( ,)wordpressעריכת תמונות (למשל ,)Adobe Photoshop, Canva :עריכת אודיו
(למשל ,)Ableton, Cubase :עריכת וידאו (למשל , )Premiere, Final Cut :מדיה חברתית (למשל:
)Hootsuite
יכולת להגדיר יעדים ולהשיג מטרות בזמנים מוגדרים
 oבעוד רעיונות חדשים הם נפלאים ,את/ה צריך/ה להיות מישהו/י שיודע/ת להגשים אותם
אנגלית ברמה גבוהה.

מי אני:
•
•

” - “Paco de Lucia meets Café del Marנגן גיטרה פינגר-סטייל ,השיק אלבום ,2018
הופיע במגזין הגיטרה  ,American Fingerstyle Journalהופיע בארץ ובחו"ל( ,ראה  - EPKיש קישור לגרסה
העברית בתחתית)
אני בעל ניסיון של  +12שנים באסטרטגיה עסקית וניהול( London Business School:MBA Alumni ,ראה
 .)LinkedInאת/ה תזכו להדרכה רבה ממני ,ותלמד/י הרבה מן הניסיון העסקי שלי.

נשמע מעניין?
ספר/י לי קצת על עצמך ושלח/י לי קורות חיים  - info@nirmusic.com -נושא :עוזר מנהל אמן
** נא לציין ציפיות טווח שכר

