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 מנהל מרכז ספורטל מכרז

  :היחידה

   מנהל מרכז ספורט :המשרה תואר

 8-01מנהלי,   דרגת המשרה ודירוגה:

 011% - 57% היקף העסקה:

 חיצוני :מכרז סוג

 :תפקיד תיאור

 וך הגופני והספורט החינ אחראי על תכנון, ארגון וניהול פעילות
 בקהילת המועצה המקומית הר אדר.

 לספורטועונתית  שנתית פעילות תכנית להכנת אחראי 
 ידי על אישורה לאחר ולביצועה ,שבאחריותו במרכז/ במתקנים
 ם.המוסמכי הגורמים

 למתקנים/למרכז שנתית פעילות תקציב הצעת להכנת אחראי 
 ורמיםהג ידי על אישורה לאחר ולביצועה שבאחריותו
 .המוסמכים

 בענפי המדריכים והדרכת הכוונה , ניהול , קליטה , איתור 
 .עבודתם על ופיקוח השונים הספורט

    מתקני תחזוקת ,המרכז של הספורט ומתקני ציוד על אחריות 
 .ובטיחות ניקיון ,המרכז

    הגופני החינוך לתחום הקשורים ותקציבים פעולות על דיווח 
 .במרכז והספורט

שימוש דמי גביית על ואחריות המרכז של האחזקה תקציב ניהול 
 .המשתמשים מהגורמים

    מיוחדים ופרויקטים פעולות ייזום. 

     שונות ציבוריות ולמסגרות לארגונים וסיוע פעולה שיתוף 
 כולל ,בקהילה והספורט הגופני החינוך בתחום הפעילים
 ואיתור ביישוב הספורט םבתחו מידע ולריכוז לאיגום אחריות
 .צרכים

    גיוס לצורך לה ומחוצה בקהילה גורמים עם גומלין קשרי 
 .לתחום משאבים

תחרויות ,קהילתיים ספורט ימי ,אירועים עריכת ,לארגון אחריות 
 האזורית ברמה באירועים והשתתפות בקהילה וטורנירים
 .והארצית

     ,ארגונים ועמותות אחראי לשת"פ עם אגודות ספורט
 רלוונטיות.

 :סף תנאי

 מקצועיות ודרישות השכלה

 מוסמך מאמן או, ולספורט גופני לחינוך מוסמך מורה ,

 .ראשון תואר לבעלי עדיפות

 מנהל קורס בוגר או ספורט ומנהל לארגון הכשרה בעל 

 .מוכר במוסד

 בניהול  ארגון והפעלת ספורטיבית בהדרכה ניסיון ,

 .לפחות שנים 7-  ך הלא פורמליופרויקטים במסגרות החינ

 .עובדים צוות עם ועבודה הנחיה , ריכוז יכולת  כישורים אישיים



 

 שונים וגורמים מוסדות , ציבור עם מ"מו לקיים יכולת. 

 ספורט ואירועי פעילויות ולארגון לפיתוח ויוזמה ניסיון בעל. 

 ורטיבית.ניסיון בהדרכה ספ 

 פה ובעל בכתב טוב ביטוי כושר . 

 וקשים משתנים במצבים לעבודה הסתגלות יכולת בעל . 

 ניהול וארגון ויכולת תכנון ותקצוב. יכולת בעל 

  ,יכולת לקיים תקשורת תקינה ושיתוף פעולה עם תושבים

 בעלי תפקידים וגורמים שונים בקהילה.

 וי בגישה יכולת לקיים יחסי אנוש טובים הבאים לידי ביט

 ובתודעה של שירות לאוכלוסיות שונות בגילאים שונים.

 וחסויות תקציב לגייס יכולת בעל. 

 ובחול שבוע בסופי ,שגרתיות לא בשעות לעבוד יכולת 

 .המועד

 נוספות דרישות

 גבוהה ברמה עברית -שפות. 

 .רישיון נהיגה ויכולת ניידות 

 בחול  , בערב,נכונות ויכולת לעבוד בשעות בלתי שגרתיות

 ובסופ"ש. המועד

 ה תוכנות עם היכרות -מחשב יישומי-OFFICE. 

  

 מנהל משאבי אנוש וראש המועצה :כפיפות

 :מנהלה

 

 5262.5.6 :המכרז פרסום מועד

 262.5.6.. :יום עד להגיש יש למכרז בקשות

יש לצרף לבקשה קורות חיים, תעודות על השכלה רלוונטית, 

 חרור, שירות לאומי.צילומים: תעודת זהות, תעודת ש

  :הינו זה מכרז לעניין הקשר איש

 ...5.39-.5:טלפון  משאבי אנוש –שמואל סורק 

 

 

 

 חן פיליפוביץ                                                                   

 כאחד ונשים לגברים מופנה אך, זכר בלשון נכתב המכרז

  

-החתום על
 הרשות ראש
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