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 2020/19 מספר משרה

 

 כדלהלן: פנויההודעה על משרה 

  5חדר כושר פלח מנהל/ת סניף המשרה:  תואר

 

 תיאור התפקיד:

 של הרשת. יישום התכנית המקצועית 

 .אחריות ניהוליות על צוות המאמנים, קליטתם, הכשרתם לעבודה וריכוז שעות לשכר 

 .אחריות ובקרה על אימונים ופעילויות בחדר כושר 

  על תקינות ותחזוקת מתקני הכושראחריות. 

 פעילויות ואימונים אישיים. דנאות, ופיתוח סזום י 

 .עמידה בתכנית עבודה ויעדי הסניף 

 וכו.  מול נציגות קבלה לרבות שיחות מנהל, אישורי החזריםת טפעבודה שו 

 טודיו, מכירות וכות בתחומים שונים: שיווק, סעבודה שוטפת מול בעלי התפקידים ברש'. 

 מנהל התפעול של המרכז הקהילתי.  חזוקת הסניף מולבקרה על ניקיון ות 

 

 תנאי סף:

 השכלה:

 חובה.  - דת בגרותתעו 

 משמעותי.  וןיתר –יהול ופני / נבחינוך גשכלה אקדמאית ה 

 חובה.  - קורס מדריכי כושר ת/בוגר 

 חובה. - בעל/ת תעודה מגיש/ת עזרה ראשונה 

 

 ניסיון מקצועי:

 חובה.  - מקצועי סיון בניהול צוות עובדיםני 

 חובה.  - ניסיון בניהול מערך אימונים אישיים 

  חובה.  - ונים אישייםשנים בהעברת אימ 3ניסיון של 

 יתרון משמעותי - רי כושרניהול חדניסיון ב. 

  ידע טכני בהפעלת ותחזוקת מכשירים מבוססיTOUCH SCREEN 

 יתרון – עי ספורטניסיון בהפעלת אירו. 
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 דרישות נוספות:

  שירות.תודעת 

 שגרתיותבשעות לא  ודהנכונות לעב. 

  חגים.וזמינות לעבודה בסופי שבוע 

  לפחות ,ר הכושרדבחבשבוע. משמרות  2איוש. 

 רת אימונים אישיים/ סדנאות. עדי מכיעמידה בי 

 

 : כפיפות

 GYMת ספורטיב מנהלת רש

 

 :היקף

  משרה. 100%

 

 : רמת תפקיד

 אושר על ידי משרד הפנים. שמתווה העל פי  - 6

 

 הערות:

מועמד/ת שימצא/תמצא מתאים/מה למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/תידרש לעבור  .1

 מבחן התאמה.

  לגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.הזדמנות שווה ניתנת לאישה ו .2

, או אישור שקילות תואר על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה .3

אם הוא בעל תואר ממוסד  - , במשרד החינוךאקדמיים מחו"לתארים  רכתמהגף להע

ובכפוף להוראת הדין לוחה של מוסד כאמור, בהתאם לימודים להשכלה גבוהה בחו"ל או מש

 , לרבות נציבות שירות המדינה.אקדמיים מחו"ל וכללי הגף להערכת תארים

הרשומים לעיל,  וההשכלה  המעידות על הכישורים ותעודות קורות חיים, בצירוף המלצות .4

משאבי , במשרדי חברת "כיוונים" ,שם המשרה ומספרהניתן להגיש במעטפה סגורה, בציון 

עד  03/12/2020ליום חמישי, י"ז כסלו תשפ"א, עד באר שבע,  82ההסתדרות  וברחאנוש, 

 בדיוק.  12:00השעה 
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