מכרז מס' 1259

מנהל/ת אגף הספורט
כפיפות:
למנכ"ל החברה העירונית לתרבות ,ספורט ונופש (חל"צ).
תאור התפקיד:
ניהול אגף הספורט ,אחראי לביצוע פעולות הספורט בעיר ותכנון שנתי ורב שנתי של הספורט בעיר
בתיאום עם מינהל הספורט משרד התרבות והספורט ,משרד החינוך ,מוסדות החינוך ואגודות
הספורט ובהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים ברשות המקומית; אחראי להכנת הצעת תקציב
שנתית; אחראי לאיתור צרכים בתחום הספורט בקהילה ושותף לקביעת הסדר העדיפויות של
הרשות בנושא ולגיבוש תכנית הפעילות; אחראיות על שיתוף פעולה עם אגודות הספורט ,מפעלי
הספורט של בתי הספר ,מועדונים ,מתנ"סים וכד'; פועל לפיתוח מתקני ספורט ומבנים לספורט
ולחינוך הגופני בתיאום עם מחלקות העירייה האחרות ואחזקתם התקינה; פועל להגברת
המודעות הספורטיבית בקהילה; מארגן ועורך אירועים וכנסים ספורטיביים; מטפל בנושא רכש,
הצטיידות ותחזוקת מתקני הספורט בעיר; מייעץ בנושאים הקשורים למערך הספורט ברשות.
דרישות התפקיד:
השכלה:
 .1בעל תואר אקדמי בתחום הספורט
 .2בעל תואר אקדמי אחר ובלבד שהינו בוגר קורס מינהל ספורט או בעל תעודת מאמן ממוסד שקיבל
הכרה לפי חוק הספורט.

ניסיון תעסוקתי:
ניסיון מקצועי של  5שנים לפחות בתחומים הבאים :ניהול צוות עובדים ,ניהול תקציב ,ארגון
וניהול מפעלי ספורט ,ניהול פרויקטים ברמה רשותית.
כישורים אישיים:
ידע והבנה בניהול ספורט ,בעל יכולת לנהל תקציב והבנה בקריאת דו"חות כספיים ,יכולת ניהול
וארגון אירועי ספורט ,יכולת הדרכה והפעלה של צוות מדריכים ומאמנים ,יכולת ניהול מו"מ,
יכולת ביטוי בכתב ובע"פ ,בעל נגישות ויכולת שליטה במחשבים בתחומי עיסוקו.
היקף המשרה100% :
דרישות עיסוק מיוחדות:
עבודה בשעות לא שגרתיות (כולל שעות ערב).

על המועמד להמציא אישור ממשטרת ישראל בגין היעדר הרשעה בעבירות מין.
בהתאם לחוק ,חל בשלב זה על גברים בלבד (מצ"ב טופס אישור מוסד).
על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת כל הנ"ל ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד מתאים ,תיפסל
מועמדותו/ה על הסף.
מועד אחרון להגשת מועמדות יום ג' ,תאריך  17.09.19עד השעה 15:00
המסמכים יוגשו באופן אישי לחברה העירונית רח' הנביאים  8רחובות.

טופס הגשת מועמדות למכרז וטופס אישור מוסד לשם פנייה למשטרת ישראל  -ניתן
למצוא באתר העירוני ( www.rehovot.muni.ilמכרזי כ"א)
לקבלת מידע בין השעות  09:00-16:00טלפון 08-6683874 :פקס08-9458535 :

מודעה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד

