
 מכרז פומבי למשרה של  פרסוםעל מודיעה החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ 

 לקאנטרי קלאב עפולה חוגים רכז/ת 

 אחראי על תכנון , ארגון וניהול פעילויות החינוך הגופני , החוגים והספורט לקהילה הייעוד:
 .יםי על תכנון ליגות וטורנירים רשותיאחרא

 
   תיאור תפקיד:

 
  ,קליטה, ניהול, הכוונה והדרכת המדריכים בענפי הספורט השונים איתור

 ופיקוח על עבודתם.
 .אחריות על ציוד ומתקני הספורט של המרכז 
 .הכנת תכנית שנתית ועונתית בליגה/ליגות יישוביות ולחוגי הספורט 
  דיווח על פעולות ותקציבים הקשורים לתחום החינוך הגופני והספורט במרכז 
  וסיוע לארגונים ולמסגרות ציבוריות שונות הפעילים בתחום שיתוף פעולה

החינוך הגופני והספורט בקהילה, כולל אחריות לאיגום ולריכוז מידע בתחום 
 הספורט ביישוב ואיתור צרכים.

  לתחום.קשרי גומלין עם גורמים בקהילה ומחוצה לה לצורך גיוס משאבים 
 הילתיים , חוגי ספורט, אחריות לארגון , עריכת אירועים , ימי ספורט ק

 תחרויות וטורנירים בקהילה והשתתפות באירועים ברמה האזורית והארצית.
   

 כישורים נדרשים:
 ידע והשכלה:

 

  מורה מוסמך לחינוך גופני ולספורט, או מאמן מוסמך, עדיפות לבעלי תואר
 .ראשון

 .בעל הכשרה לארגון ומנהל ספורט או בוגר קורס מנהל במוסד מוכר 

 .יכולת ריכוז, הנחיה ועבודה עם צוות עובדים 

 .יכולת לקיים מו"מ עם ציבור, מוסדות וגורמים שונים 

  שנים לפחות. 5ניסיון בהדרכה ספורטיבית 

 .בעל יכולת לעמוד בתקציב ובניהולו וכן בגיוס חסויות ומקורות תקציב נוספים 

 .בעל ניסיון ויוזמה לפיתוח ולארגון פעילויות ואירועי ספורט 

 .כושר ביטוי בכתב ובעל פה 

 .בעל יכולת הסתגלות לעבודה במצבים משתנים 

 .נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות , בסופי שבוע ובחול המועד 
 

פועל בכפיפות ותאום לעומד בראש מערכת הספורט / למנהל הספורט    כפיפות:
 ברשות .

 
 ונשים כאחד.המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים   הבהרה מגדרית: 

 

 הערות:

 

בקשות למכרז יש להגיש אך ורק על גבי טפסים אותם ניתן לקבל במשרדי  .1

או  , עפולה( 5, בית קדוש , קומה 3החברה הכלכלית )רח' כיכר העצמאות 

בצירוף  il.co.hacalafulaאו באתר החברה   lga0206@afula.muni.ilבמייל:  

 קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד/ת והמלצות.

, בית 3את הטפסים יש להגיש במשרדי החברה הכלכלית רח' כיכר העצמאות  .2

או באתר החברה   lga0206@afula.muni.ilאו במייל:  , עפולה, 5קדוש , קומה 

il.co.hacalafula  12:00, שעה: 01/08/16, תאריך: שניעד ליום 

בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא  .3

 תובאנה לדיון.

 תומר חדד                                                                                                   

 מנכ"ל החברה הכלכלית
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