
 

 
 04/11/19תאריך:  
 283601: מספרנו 
 

 

 205/2019 מס' חוץ/מכרז פנים
 

 מחלקת ספורט -אגף תנו"ס )תרבות, נוער וספורט( 
 

 אולם ספורט "היובל" באחראי/ת משק ותחזוקה  :ה/דרוש
 

 כפיפות: מנהל אולם ספורט "היובל"
 

 תיאור התפקיד:
 ניקיונו ושמירה מפני כל מפגע, , בעת משמרתו, בכל הקשור לאחזקתואחריות כוללת לאולם הספורט

  ,השוניםם במוקדי בכל שעות הפעילות הספורט באולם ותנוכחפתיחת ונעילת האולם וחדרי הספח 

  כולל חדרי הספח, (עצמאיבאופן או  ע"י גורמי חוץ) תחזוקה שוטפת של האולםאחריות לביצוע ,
 תים, המלתחות, הלובי וחדרי הציודהשירו

 לניקיון אחריותו באמצעות חברת הניקיון, כולל השגחה על איכות העבודהקוח על ניקיון האולם פי 
 באופן עצמאי(  - חדרי הספח )אם נדרש 

  הנוכחים באולם בהתאם לנהלים:תנהגות נאותה של וידוא 
 המתנת התלמידים מחוץ לאולם עד להגעת המורה, ליווי התלמידים  -בעת פעילות בית ספרית  -

 ע"י המורה עד לצאתם מהאולם
 למועד האימון ביציע בלבד המתנת הקבוצות -
 בלבד תלמידים למשטח בלוויית מורה או מאמן/שחקנים עליית  -
 עילות כל קבוצה וירידתה מהמגרש בהתאם לזמן שהוקצבסיום פ -
 במשטח המשחקיםאיסור אכילה  -
 באולם ורי, גם כאשר אין פעילות מאורגנתשאין משתמשים באולם כבמגרש משחקים ציבאחריות  -

 המשתמשים ובסיועםציוד לפי בקשת  , הכנסתלשלמותו ואחריותעל הציוד הנייח והנייד באולם  השגחה, 
  לל במחסן ובחדרי הספח,כואינו בשימוש, ש כי הציודו וד אשר הוצא מהמחסן יוחזר למקומושהציאחריות  
 יהיה נעול 

 ללא מדריך מוסמך ועל פי התקנוןיפעלו לא בחדר הכושר אחריות לכך ש 
  ימי עבודה בשבוע )כולל ימי שישי( 6הכוללות עבודה במשמרות 

  עפ"י צרכי המערכת( -וחגים  בשבתות)בשעות וימים בלתי שגרתיים לרבות בחול המועד עבודה לעתים 

 
 דרישות התפקיד:

 
 תנאי סף:

 חוש טכני, הנדימן( ניסיון ויכולת טכנית בתחום האחזקה( 
  המועמד שייבחר יידרש להציג העדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של 

  2001-ן במוסדות מסוימים, תשס"א מי עברייני 
 

 דרישות וכישורים נוספים:

 ידיעת השפה העברית על בוריה 
  ,יכולת עבודת צוותיחסי אנוש טובים, אדיבות 
 המשתמשת בשירותי האולם מגוונתת שירות גבוהה מול אוכלוסייה תודע 

 )יכולת עבודה מול גורמי פנים וחוץ )עיריית הרצליה, קבלנים 

  ומהימנות אישיתאמינות 



 

 
 
 

 :דרישות וכישורים נוספים, המשך

 קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה 

  בקרה ופיקוחיכולת 

 יכולת ונכונות לעבודה בשעות וימים בלתי שגרתיים 
 
 

 100%: היקף משרה
 עבודה במשמרות ימי עבודה,  6
 

 
 נהלי או בדירוג מקבילבדירוג מ8-6 :דרגה

 

 
 

 יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, 
  michrazim@herzliya.muni.il או במייל* 9529143-09הרצליה, בפקס  22רח' בן גוריון 

 .09/12/2019 עד ליום
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -*בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל 

 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות  

 
 שים לא תיענינה.הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדר

 
 תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.

 

 מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו 
 לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.

 
 

 בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.בכל מקום 
 
 
 
 

 רב בכבוד 
 
 
 יהודה בן עזרא           

 מנכ"ל העירייה 
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