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 כדור מיםענף  לרכזפומבי מכרז  הנדון:

 

 .מחלקת ספורט -נוער וספורט  .: אגף חינוךהיחידה

 עמק הירדן.במוא"ז  כדור מיםרכז ענף : המשרהאר ות

 מנהל מחלקת ספורטכפיפות: 

 מידית תחילת עבודה:

 .לאישור משרד הפניםובהתאם  דירוג חינוך ונוערדרגת המשרה ודירוגה: 

 .35%: היקף משרה

 .פומביסוג מכרז: 

 

 :התפקיד תיאור

  בתחומים המקצועיים, אדמניסטרטיבי וניהול כח אדם. הכדור מיםניהול ענף 

  תוך שמירה על המערכים, והצרכים של תושבי המועצה והסביבה ופיתוח מערכים ומתן  הכדור מיםניהול והפעלת ענף

 מענה בהתאם לצרכים החדשים.

 

 :תחומי אחריותתיאור 

 

 הספורטאים מערך ניהול 

 הרישום באתר הספורטאים כל לרישום אחראי. 

 בענף. הרשומים הספורטאים כל על אחראי 

 והוריהם. הספורטאים עם לקשר אחראי 

 הקבוצות. לכל מאמנים ולמנוי לקבוצות לחלוקתם אחראי 

 בו האחרות ובפעילויות באימונים ,הענף ספורטאי נוכחות על מעקב מנהל 

 הקבוצות לכל אימון מתקני לשיוך אחראי 

 לפעילות. הענף את המשמשים במתקנים לבקר אחראי 

 מהספורטאים נושא  בכל לפניות כתובת.  

 המאמנים מערך ניהול 

 בענף העובדים כל על אחראי. 

 בענף המאמנים/עובדים של עבודתם דיווח על אחראי. 

 המאמנים צוות ניהול על אחראי. 

 אדמניסטרטיבי ניהול 

 מטעמו מי או הספורט מחלקת מנהל מול הקשר איש 

 ושכר תקציב - 

  הספורט ממחלקת המתקבלים נתונים פי על סגור כלכלי במשק הענף את מנהל. 

 הענף קידום לטובת חוץ ממקורות הכספים גיוס מערך על אחראי. 

 הספורט מחלקת מנהל עם בתאום אלא ,בענף העובדים של שכרם את יקבע לא - דגש. 

 בענפי. ומשלמים הרשומים הספורטאים מספר את להגדיל מטרה מתוך הענף של והפרסום השיווק מערך את מנהל 
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 :התפקידרישות ד

 מקצועי ניסיון 

 ניהולית מערכת ניהול בתחום לפחות שנים 3 של מוכח ניהולי לניסיון תינתן עדיפות.  

 ויחידים. מוסדות עם ומתן משא בניהול ניסיון  

 עובדים צוותי בניהול ניסיון. 

 נוספות תפקיד דרישות 

 .יכולת לביצוע שיתופי פעולה עם בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים 

 .הכרת מערכות הספורט תוך בקיאות בחוקי העזר העירוניים 

  לצעירים.הכדור מים היכרות של תחום 

 .בעל יכולת לנהל תקציב 

 .בעל הבנה במחשבים ובפרט בתוכנת אקסל 

  בכתב ובעל פהגבוהה יכולת ביטוי. 

 שעות נוספות.)כולל סופי שבוע וחול המועד( עבודה בשעות בלתי שגרתיותנכונות ל , 

 .ניידות ונסיעות בתפקיד 

 :אישיים כישורים

 , יכולת עבודה בצוות, יוזמה וחריצות.לקיים ולטפח יחסים בין אישייםיכולת אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, 
 

 :תהליכי המיון

 מבחני קדם ועדה למועמדים  שעומדים בתנאי סף.

__________________________________________________________ 

 :ועדת קבלה

 עומד בדרישות הגיוס יתבקש לעבור ראיון בוועדת בחינה/ קבלה של משרד הפנים.המועמד אשר 

  או באמצעות על המועמד למלא טופס למשרה פנויה אותו ניתן לקבל במשרד לשכת מנכ"ל אצל פירחה

העתקי תעודות  תחת הכותרת מכרזים, לצרף אליו www.j-v.org.ilאו באתר המועצה בכתובת   pircha@j-v.org.ilמייל שליחת 

המוכיחות השכלה וניסיון נדרשים, קורות חיים מפורטים ומודפסים, ולמסור במעטפה סגורה במשרד מנכ"ל המועצה עד ולא 
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 מופנה לנשים וגברים כאחד., אך זכר: המכרז נכתב בלשון הבהרה מגדרית***

  

 בברכה,

 

 

 

 דודו פרץ, עו"ד               אורית אידי לבאן  

 מנכ"ל המועצה                          משאבי אנוש מנהלת
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