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 פורטמאמן / מדריך בענף ס - 18-2022מכרז חיצוני/פנימי 

 נתונים אודות התפקיד  .1

 תיאור התפקיד 

 • אימון ילדים, נוער, מבוגרים ע"מ להקנות להם ערכים בספורט, חינוך ובריאות לכל.

 • הדרכה מקצועית בענף הספורט. 

 שנתית לענף הספורט. -• הכנת ועיבוד תוכנית מקצועית שנתית ורב 

 ר מחוננים בספורט. יתו לא  תכניותד ועיבו  • הכנת

 • גיבוש וניהול סגלי עתודה וצעירים בענף. 

 • בנייה, גיבוש והדרכת קבוצה/ות ילדים, נוער, מבוגרים בענף הספורט . 

 הרשותי .  רכז הספורט• ייזום, הכנת והפעלת תכניות ופעילויות בענף הספורט, בתיאום עם 

החינוכיים, ההישגיים,    ם המקצועיים,וך שילוב ההיבטיבענף הספורט, ת ות• הובלת תכנית עבודה שנתית לפעיל

 תיים והקהילתיים.החבר

 מחוצה לו.  • ארגון והשתתפות, בהתאם לצורך, עם קבוצתו בפעילות ובאירועים המתקיימים ביישוב או

 ורט .פסה  • פועל על פי חוק הספורט ונוהלי הבטיחות וההנחיות של משרד התרבות והספורט, מינהל

 50%:היקף משרה

 תק ובהתאם לו  : חינוך ונוער,דירוג ודרגה

 מנכ"ל הרשות / ברשות המקומית מנהל יחידת נוער וצעירים :כפיפות

 תנאי סף  .2

 מאמן או מדריך מוסמך בענף הספורט שהוא מופקד עליו, בהתאם לקבוע בחוק הספורט. :רההשכלה והכש

 החינוכי. יעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד אישור המשטרה להעסקה כי אין מנ  רישום פלילי:

 קריטריונים ואמות מידה  .3

 פורמאליות .  –ספורט בלתי  יועדפו בעלי ניסיון קודם בהדרכה ישירה במסגרות ניסיון:

   כישורים אישיים:

 ,אנגלית ערבית  , עברית :שפות

 בעל יכולת הישגית וייצוגית בהדרכה/באימון .

 יכולת ליצור ולקיים קשר בינאישי. 

 יכולת לשיתוף פעולה בצוות .

 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה . 

 י שבוע ובחול המועד. יכולת ונכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות, בסופ

 ת להדריך ולהעשיר בתחומים ערכיים, חברתיים, קהילתיים.יכול

 אופן הגשת המועמדות .4

  והמסמכיםות  ת חיים וכל התעודקורו ףצירוהמעוניין במשרה יגיש/תגיש את הבקשה לאיוש המשרה הפנויה ב

  מחלקת משאבי ,דבבניין המועצה המקומית דיר אל אס  ירדן,גב' זהר   לת משאבי אנוש,לידי ס. מנה םיהרלוונטי 

שלא יצורפו אליה  הבקש .12:00שעה   2022/90/18  ליום   דע   ohar@deiralasad.muni,ilzמייל כתובת לאו  אנוש,

 ידון. לא ת  םהנדרשיהמסמכים 

 ה לגברים ונשים כאחד.אך פונ   נוסחה בלשון זכר,המודעה 

 בכבוד רב, 

 אש המועצה ר -אחמד דבאח
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