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מכרז פנימי חיצוני  - 7-2018מנהל אולם ספורט ( 2תקנים)
באגף ספורט
*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להיפך.
מנהל אגף ספורט או מי מטעמו.
כ פ י פ ו ת-
שנתיים.
תקופת ניסיון -
תיאור התפקיד-
אחריות כוללת לתקינות המתקנים על ציודם ותנאי הבטיחות.
אחריות לציוד עזרה ראשונה (עפ"י תקן של "אצטדיון בטוח") ובעל ידע
ויכולת להפעלתו.
אחריות לוודא את ביצוען של הוראות הבטיחות ונוהליהן.
תיאום עבודה באולם  /אצטדיון של כל המשתמשים במתקן.
וידוא שמדריכי הספורט ידעו את ההוראות והבטיחות.
הכנת הפעילויות הספורטיביות והחברתיות באולם  /אצטדיון בתיאום עם
רכז הספורט.
עבודה בממשקים ובשיתוף פעולה עם גורמים :ביטחון ,כיבוי אש ,משטרה,
מד"א ,תקשורת ועוד על פי הנחיות הממונים.
השכלה -

בעל תעודת מאמן/מדריך בתחום הספורט ו/או בעל תעודה מקצועית כמנהל
עבודה ואו תחזוקה ו/או חשמל .תעודת הנדסאי ,בוגר מוסד מוכר -יתרון.

ניסיון מקצועי-

ניסיון מוכח ומוצלח של שנתיים לפחות בניהול מתקן  /אולם הכולל
ניסיון מוכח ומוצלח לנהל ,לפקח ,לתאם עם כל הגורמים להפעלת המתקן
באירועים.

היקף משרה -

משרה מלאה .נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות כולל סופי שבוע וחגים על
פי הצורך.
בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי .מתח הדרגות
לתפקיד המוצע  8עד  +10בדרוג מינהלי או  38עד  +40בדרוג טכנאים/
הנדסאים (כולל דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי.

תנאי שכר -

שני תקנים מאוישים ע"י ממלאי מקום.
 ייצוג הולם -וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם לבני שני המינים ,ולמתן עדיפות ליוצאי אתיופיה
ולאנשים עם מוגבלות.
 מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת מיון וקליטה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית
ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 מועמדים גברים ידרשו להמציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם (לפי חוק למניעת העסקת
עברייני מין במוסדות חינוך).
על המעוניינים לפנות בכתב בצירוף קורות חיים ,תעודות והמלצות ,במעטפה סגורה ובציון מספר המכרז למינהל משאבי
אנוש ומינהלה ,עיריית אילת ,בית התמר .ת.ד  14אילת  88202או לפקס . 08 – 6367003
מועד אחרון להגשת הבקשה  27.3.2018בשעה .12:00
רק פניות מתאימות יקבלו מענה .הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

