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המועצה המקומית בענה
למילוי משרה פנויה של  :מנהל מחלקת ספורט  50%משרה
מכרז חיצוני מס' 11/2017
המועצה המקומית בענה מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה של– מנהל מחלקת ספורט
היחידה :מחלקת חינוך/ספורט

כפיפות  :ראש המועצה  /מנהל מחלקת חינוך

תיאור התפקיד
אחראי לתכנון מערך פעילויות הספורט השונות ולפיקוח עליו .הפעילויות כוללות :מפעלי ספורט
(תחרויות ,טורנירים ,ימי ספורט ואירועים) ,ליגות בענפי הספורט השונים ,אירועי ספורט מקומיים
(צעדות ,מירוץ אופניים וכו') ,מפעלי ספורט ונופש מרכזיים בחופשות ועוד.
אחראי לטיפוח הספורט הייצוגי ובכלל זה איתור וטיפוח כישרונות צעירים והקמת וטיפוח נבחרות ספורט
מקומיות בענפי הספורט השונים.
אחראי לתחזוקת הציוד ,האולמות ומתקני הספורט השונים שברשות הרשות המקומית.
דרישת המשרה
תנאי סף:
 .1השכלה :אחד מאלה:
א .בעל תואר אקדמי בתחום הספורט;
ב .בעל תואר אקדמי אחר ,ובלבד שהינו בוגר קורס מינהל ספורט או בעל תעודת מאמן
ממוסד שקיבל הכרה לפי חוק הספורט;
ג .בוגר קורס מינהל ספורט ובעל תעודת מאמן ממוסד שקיבל הכרה לפי חוק הספורט.
 .2ניסיון מקצועי :ניסיון מקצועי מוכח בארגון ,אימון או ניהול בפועל בגופי ספורט.
 .3רישום פלילי :היעדר הרשעה בעבירות מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,תשס"א – .2001
קריטריונים ואמות מידה
.1
.2
.3
.4

בעל יכולת הובלת תהליכים  ,רב משימתיות ,יצירת שיתופי פעולה ועבודה בתנאי לחץ.
ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה  ,כתיבה ודיבור וכושר ביטוי בכתב ובעל פה.
אמינות ,עבודה בשעות לא שגרתיות .בעל יכולת לעבד ולהכין תוכנית שנתית ורב שנתית.
בעל יכולת לנהל תקציב.
יכולת ניהול ,הנחייה ועבודה עם צוות עובדים .יכולת לקיים מו"מ עם ציבור ,מוסדות וגורמים
שונים .יכולת ניידות .מרץ ופעלתנות

היקף המשרה 50% :דירוג חינוך חברה ונוער מתח הדרגות ב.א.
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מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות במועצה) בצירוף קורות
חיים ,תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום שלישי  29/8/2017שעה

12.00

למזכירות לשכת ראש המועצה.
מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.
עבאס תיתי :ראש המועצה
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