
 

 

 :כפיפות
 .רוניתהעי החברה מנכ"ללמנהל מח' הספורט ול
 

 :תאור התפקיד
 ., תחזוקה וניהול מתקני הספורטאחראי על תכנון •

 .פורטלס אבנית כפ"י תעתכנית מתקנים לפעילות  הכנת •

 .תכנית שנתית ורב שנתית לשדרוג ופיתוח מתקני הספורטהכנת  •

 קינות, ניקיון, תאורה, רכש, ת)ם ל תחזוקתאחריות על ציוד ומתקני הספורט של המרכזים וע •
 .הצטיידות וכו'( 

 .ח לגורמים המוסמכים על תקינות המתקניםאחראי לדיוו •

 ות  על תיאום שעות הפעילות עם הגורמים , אחריכולל אחראי לשמישותם של כל המתקנים •
 .המשתמשים, השכרת מגרשים 

 .הפקת אירועים ומפעלי ספורט •

 ניהול תקציב , ם החינוך הגופני והספורט במרכזולתחם בים הקשורידיווח על פעולות ותקצי •
 .תמשיםז ואחריות על גביית דמי השימוש מהגורמים המשהאחזקה של המרכ 

 ות ציבוריות שונות הפעילים בתחום החינוך הגופני שיתוף פעולה וסיוע לארגונים ולמסגר •
ן עם גורמים יומלקשרי גהספורט, ם חוריות לאיגום וריכוז מידע בתוהספורט בקהילה, כולל אח 

 .ים לתחוםגיוס משאבוצה לה לצורך בקהילה ומח

 פורט קהילתיים, תחרויות וטורנירים בקהילה עריכת אירועים, ימי ס ון,ום, ארגאחריות לתא •
נים, משטרה, תמ"ת, מתקכולל בטיחות , עם כל הגורמים הרלוונטיים , קשרוהשתתפות באירועים 

 פנים.
 יד: רישות התפק ד

   :לההשכ
 .חובה – ימודלת שנו 12

 .מאמן מוסמך בתחומי הספורט השונים בעל תעודת  או/ו מורה לחינוך גופני 
 

 :  ניסיון תעסוקתי
 השונים. הספורט מיאדמיניסטרציה בתחו ניהול הדרכה או/אימון ב לפחות שנים 3של  ניסיון

 
 :  כישורים אישיים

 יכולת ארגון ועבודה תחת לחץ.
 .)עפ"י הצורך( שצ"הערב, ימי שישי ומות עו, שגרתיותעבודה בשעות לא שה

 נהיגה ורכב.  ןרישיוהעבודה מחייבת 
 

 100% :המשרה היקף
 : הערה

 הצורך. "פ  המועמד/ת שיבחר לתפקיד יקלט בחברה בעירונית וישא במטלות נוספות ע
 

ת מין. להמציא אישור ממשטרת ישראל בגין היעדר הרשעה בעבירו  על המועמד
 לבד. ב זה על גברים ב בהתאם לחוק, חל בשל 

 
תיעוד להוכחת כל הנ"ל ומועמד/ת שלא י/תצרף  קורות חיים ו על המועמד/ת לצרף 

 תיעוד מתאים, תיפסל מועמדותו/ה על הסף. 
 15:00  עד השעה 14.07.20 תאריך ג' יום מועמדותעד אחרון להגשת מו

 . וניתלחברה העיר אופן אישישו ביוגהמסמכים                           
 

 
 
 

 2671 מכרז פנימי/חיצוני מס'

 ספורטת מתקנים ומפעלי /מנהלתפקיד: 
 

  -טופס הגשת מועמדות למכרז וטופס אישור מוסד לשם פנייה למשטרת ישראל 
 זי כ"א( )מכר rehovot.co.il-onutwww.irעירוני תר הניתן למצוא בא

 08-9458535פקס:  08-6683874טלפון:   09:00-16:00דע בין השעות ילקבלת מ
 
 

 ודעה זו מיועדת לגברים ונשים כאחדמ

http://www.ironut-rehovot.co.il/

