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מכרז פומבי מס' 074102/
הארכת מועד
עיריית קרית-אונו מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תואר המשרה:
היקף משרה:
דרוג ומתח דרגות:
כפיפות:

מנהל מדור מתקני ספורט והתחום התחרותי7
מלאה7
 9.-93בדרוג האקדמאים במח"ר 7
מנהל מחלקת ספורט7

תאור תמציתי של תפקיד:
אחריות על תכנון ,תחזוקה וניהול מתקני הספורט 7הכנת תוכנית שנתית ועונתית לפעילות עפ"י תוכנית הספורט הרשותית ,הכנת תוכנית
שנתית ורב שנתית לשדרוג ולפיתוח מתקני הספורט ברשות 7אחריות על ציוד ומתקני הספורט של המרכזים ועל תחזוקתם 7אחריות על
תיאום שעות הפעילות עם הגורמים המשתמשים והשכרת מגרשים 7טיפול באישורי בטיחות ובכלל זה קשר רציף עם משרדי מדינה
שמאשרים בטיחות מתקנים ,קשר עם מהנדסי בטיחות ,חשמל וכל הנדרש בהקשר זה 7בדיקות תקופתיות למתקני הספורט בעיר7
הוצאת רשיונות עסק למתקני הספורט 7פיקוח ,ביקורת ומעקב על הפעילות במגרשים 7אחריות לנקיון המגרשים מול עובדי הנקיון
והקבלן 7פיקוח על שעות התאורה ושלטי הפרסום במגרשים 7פיקוח על עבודת אחראי/עובדי אולמות הספורט 7אחריות להיצמד לחוקים
ולנהלים התקפים בשרות הציבורי בכלל ובשלטון המקומי בפרט בכל ההחלטות והפעולות הנדרשות 7קידום הספורט התחרותי הייצוגי
בעיר וטיפוח למצוינות נבחרות ספורט בענפים השונים בהתאם למדיניות הרשות 7ביצוע מטלות נוספות המנותבות ע"י מנהל מחלקת
הספורט7

תנאי סף לדרישות התפקיד:
השכלה:

אקדמית מלאה ממוסד מוכר ו/או מורה/מאמן מוסמך7

נסיון מקצועי :

נסיון של שנתיים לפחות בתחומי התפקיד7

כשירות מקצועית :יכולת והבנה לוגיסטית וטכנית7
כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית ,יצירתיות וחדשנות ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,ערנות ודריכות ,מרץ
ופעלתנות ,שקדנות וחריצות ,יכולת קבלת החלטות ,כושר עבודה בצוות ,יכולת ארגון ותכנון ,יכולת
תיאום ,פיקוח ובקרה ,סמכותיות ,נשיאה באחריות ,קיום וטיפוח יחסים בינאישיים7

דרישות נוספות :

אישור משטרה בדברהיעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון7
נסיעות בתפקיד ,יכולת ניידות ,גמישות בשעות העבודה7

הגשת מועמדות:
טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג באתר האינטרנט של העירייה (כתובת ) www.kono.org.il:או במשרדי אגף משאבי
אנוש בעירייה 7את 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  .2קריית אונו7
תאריך אחרון להגשה :יום שני /484102/ ,עד שעה 721:00



ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה4
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך4

ישראל גל
ראש העיר

