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הארכת מועד הגשת מועמדות
למכרז פנים/חוץ מס'  32/2015לתפקיד מנהל/ת אולם "וולפסון"

המועד להגשת מועמדות לתפקיד מנהל/ת אולם 'וולפסון' במכרז שבנדון נדחה
לתאריך עד ליום .11/05/2015
שינוי בתיאור התפקיד :
• ביטול פיסקה  :עבודה במשמרות כולל סופי שבוע ,חגים וחול המועד.
ביתר תיאור ודרישות התפקיד אין שינוי.
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי
אנוש,
רח' סוקולוב  11הרצליה פקס .michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
לא יתקבל עובד שהנו קרוב משפחה בדרגה ראשונה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
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מכרז פנים/חוץ מס' 32/2015
אגף תרבות נוער וספורט ,מחלקת הספורט
דרוש/ה  :מנהל/ת אולם ספורט "וולפסון"
תיאור התפקיד JJ:
• אחריות על הפעלת אולם הספורט וחדרי הספח לשימוש :החינוך הגופני בבית הספר,
חוגים ,אימונים ומשחקים של אגודת הספורט ,אירועים ומפעלי ספורט,
כולל תיאום שעות הפעילות עם הגורמים המשתמשים )בכפוף לתוכנית המח' לספורט(.
• ניהול והפעלת חוגי ספורט לקהילה בתיאום עם מתנ"ס בית פוסטר.
• אחריות על תחזוקת האולם וניקיונו ,טיפול מונע ובטיחות.
• ניהול תקציב האולם.
דרישות התפקיד JJ:
• השכלה תיכונית מושלמת ותעודת בגרות מלאה.
• תינתן עדיפות לבוגרי קורס מנהלי מתקני ספורט.
• ניסיון ניהולי של מערך חוגים ,צוות עובדים ותחזוקת מערכות ,במשך שנתיים לפחות.
• ניסיון ויכולת טכנית לביצוע פעילויות תחזוקה שונות באולם ובמתקני הספורט.
• בעל יחסי אנוש טובים ,בעל תודעה של שירות לאוכלוסייה המשתמשת בשירותי האולם.
• בעל גישה ואהדה לספורט ולחינוך.
היקף המשרה:

100%

דרגה 7-9 :בדירוג מנהלי או בדרוג מקביל.
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש ,רח'
סוקולוב  11הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום .11/05/2015

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
לא יתקבל עובד שהנו קרוב משפחה בדרגה ראשונה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה

