מועצה אזורית עמק הירדן
לשכת מנכ"ל המועצה
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הנדון :מכרז למנהל הפעילות הימית
תיאור המשרה :מנהל הפעילות הימית בתחום המועצה האזורית עמק הירדן .
היקף משרה. 88% :
מתח דרגות :דרגה  9-21דרוג מנהלי .
כפיפות :מנהל מח' הספורט .
תיאור התפקיד:
מימוש תכניות עבודה לקידום הספורט הימי בשיתוף גופי ספורט ימי שונים .
אחראי לעידוד קידום וטיפוח ספורטאים צעירים בענפי הספורט הימי השונים
אחריות לתכנון וביצוע אירועי ספורט ימי בכפוף לנהלים ודרישות החוק .
ממשקי עבודה עם גופי ספורט ימי ,התאחדויות וגורמי פנים וחוץ במועצה .
מילוי מטלות נוספות במסגרת התפקיד עפ"י הנחיות הממונה .
דרישות המשרה:
 .2בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל
הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.
 .1ניסיון של  8שנים לפחות בתחום ניהול מערכת ניהולית .
כישורים:
כושר ארגון ,הנחייה ,פיקוח והנעת צוותי עובדים .
יוזמה ,חריצות ,חדשות ,יצירתיות ,מוטיבציה ומסירות גבוהים .
כושר ניהול משא ומתן עם מוסדות ויחידים .
ידע וניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות והכרת יישומי . office
ידיעת עברית ברמה טובה מאוד ,ידיעה טובה של השפה האנגלית .
כושר ביטוי טוב בכתב ובעל פה .
אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נוה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
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יתרון:
הכרת מערכות הספורט הימי תוך בקיאות בחוקי העזר העירוניים .
היכרות של תחום הספורט הימי לצעירים .
היכרות מעמיקה עם ארגוני ספורט ימי לרבות איגודים ואגודות בענף .
שונות:
תודעת שירות גבוהה ,יחסי אנוש מעולים .
היתכנות לעבודה בשעות ובימים לא שגרתיים .
רישיון נהיגה ברכב פרטי .
ועדת קבלה:
המועמד אשר עומד בדרישות הגיוס יתבקש לעבור ראיון בוועדת בחינה 1קבלה של
משרד הפנים .
על המועמד למלא טופס למשרה פנויה אותו ניתן לקבל במשרד לשכת מנכ"ל אצל פירחה
במייל  pircha@j-v.org.ilאו באתר המועצה בכתובת  www.j-v.org.ilתחת הכותרת
מכרזים  ,לצרף אליו העתקי תעודות המוכיחות השכלה וניסיון נדרשים ,קורות חיים
מפורטים ומודפסים ,ולמסור במעטפה סגורה במשרד מנכ"ל המועצה עד ולא יאוחר
מיום .2.8.22
הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
המועצה תבצע סינון ראשוני ורק המתאימים ביותר יוזמנו לראיון בוועדת הבחינה .

בברכה,
דודו פרץ ,עו"ד
מנכ"ל המועצה
העתק:
עידן גרינבאום  -ראש המועצה
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