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 2018-45 מכרז מספר
 

רכז/ת תכנית "שווים בספורט" לפיתוח מגוון פעילויות גופניות עבור אנשים עם תיאור המשרה: 
 מוגבלויות ) לקויות פיזיות, קוגניטיביות ונפשיות(

 
 

 נמסרה בזאת הודעה על משרה פנויה כדלהלן:
 

 תיאור התפקיד:
 

 ת כנסי שיווק למשתתפים ובלה -גיוס משתתפים עם מוגבלויות לעיסוק בספורט מותאם
 ורתימת מגוון גורמים.

 בתכנית  םקיום מפגשי אינטק )היכרות ואבחון( לאנשים עם מוגבלויות שמתענייני
 ומציאת פתרונות מיטביים לפעילות גופנית עבור כל משתתף. 

 .פתיחת מגוון פעילויות קבוצתיות ואישיות מותאמות 

 .גיוס מאמנים, מתנדבים ושותפים לתכנית 

 י תהליכי הנגשת השירות, המתקנים וציוד .ליוו 

  .עבודה בצוות רב מקצועי ועם מגוון גילאים, תפקידים, לקויות, בעלי תפקידים ועוד 
 
 

 דרישות התפקיד:
 

 השכלה:

  חובה. יתרון לבעלי תואר ראשון בחינוך גופני עם התמחות בפעילות גופנית –תואר ראשון 
 ו תואר בפיזיותרפיה. ו/א מותאמת ו/או ניהול מערכות בריאות

 יתרון.  - תעודת מדריך/ מאמן וניסיון בתחום האימון הגופני 
 ניסיון תעסוקתי: 

 ניסיון תעסוקתי בתחום אימון גופני לאנשים עם לקויות פיזיות, קוגניטיביות ונפשיות - 
 חובה. 

 יתרון. - ניסיון בשיווק ופרסום 

  תרון י - וגיוס מאמנים ומתנדביםניסיון בהכשרת צוות עבודה, ניהול פרויקטים, ניהול 

  שליטה מלאה ביישומי office-  .חובה 

 
 :דרישות נוספות

 .תודעת שירות גבוהה 

 .תקשורת בינאישית מעולה 

 ובצוות יכולת עבודה עצמאית. 

  עבודה בשעות לא שגרתיות 

  יתרון לאדם עם מוגבלות 

 

 
 משרה. 100%: היקף     מנהלת מחלקת הספורט  : כפיפות
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 הערות
הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה  .1

 משרה. 

* על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה, או אישור שקילות  .2
ם הוא בעל תואר א - תואר מהגף להעברת תארים ודיפלומות בחו"ל, במשרד החינוך

ממוסד לימודים להשכלה גבוהה בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפוף 
 נציבות שירות המדינה. להוראת הדין וכללי הגף להערכת תארים, לרבות

קורות חיים, בצירוף תמונת פספורט, המלצות ותעודות המעידות על הכישורים וההשכלה  .3
הרשומים לעיל, ניתן להגיש במעטפה סגורה, בציון שם המשרה ומספרה  על גביה, 

, עד ליום 2קומה  82רחוב ההסתדרות במשרדי חברת "כיוונים", משרדי משאבי אנוש, 
 בדיוק.  12:00שעה ב 3/1/2019ת תשע"ט, ו טב"כחמישי, 
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