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מכרז פומבי
מס' 17/2016
עיריית קריית-אונו מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תואר המשרה:
היקף משרה:
דרוג דרגה:
כפיפות ארגונית:

מנהל/ת אולם ספורט
 100%משרה.
מתח דרגות  7-9בדרוג המינהלי
מנהל מחלקת הספורט

תאור תמציתי של התפקיד:

אחריות על הפעלת אולם הספורט וחדרי הספח לשימוש :החינוך הגופני בביה"ס ,אימונים ומשחקים של אגודות הספורט ,אירועים ומפעלי
ספורט ,כולל תיאום שעות הפעילות עם הגורמים המשתמשים ,אחריות לתקינות ובטיחות המתקנים על ציודם הכללי ( כולל ציוד עזרה
ראשונה ) והנחיית המדריכים המשתמשים באולם לקיום כללי הבטיחות ,יכולת ניהול ,פיקוח ותיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים
להפעלת המתקן ,כולל באירועים ( כוחות הביטחון ,הבטיחות ,מד"א ,כיבוי אש ,תקשורת) אחריות לחידוש רשיון העסק של האולם מדי
שנה  ,תחזוקת האולם וניקיונו כולל תאורה ומזגנים ,טיפול מונע ובטיחות ,יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות ,כולל סופי שבוע,
חגים וחול המועד .

תנאי סף לדרישות התפקיד:
השכלה :בעל/ת תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בישראל ,או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל ,שקיבל/ה הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחו"ל  .תינתן עדיפות לבוגרי קורס מנהלי מתקני ספורט ,או בעלי
תעודות ניהול אגודות ספורט .
כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית ,עירנות ,דריכות ,הבנה ותפיסה ,כושר למידה ,שקדנות וחריצות ,סדר ונקיון,
כושר עבודה בצוות ,יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תיאום ,קיום וטיפוח יחסים בינאישיים ,התמודדות
עם לחץ ושחיקה ,התמדה ,תודעת שרות גבוהה.

דרישות ייחודיות  :ניסיון ויכולת טכנית לביצוע פעילויות תחזוקה שונות באולם ובמתקני הספורט ,בעל גישה ואהדה
לספורט וחינוך .

הגשת מועמדות:
טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג באתר האינטרנט של העירייה (כתובת ) www.kono.org.il:או במשרדי אגף משאבי אנוש בעירייה.
את הבקשות בצרוף קורות חיים ,תעודות המעידות על השכלה ,תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף והמלצות ,יש להגיש במעטפה
עליה יצויין מס' המכרז ותואר המשרה ולהפקידן באגף משאבי אנוש בעיריית קריית אונו ,בכתובת :רח' יצחק רבין  41קריית אונו.
תאריך אחרון להגשה :יום שני 20.06.2016 ,עד שעה .12:00




ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
ישראל גל
ראש העיר

