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 2021/1מכרז פומבי מס 

 העמותה לקידום הספורט הנופש ותרבות הגוף בדימונה -ל לתאגיד עירוני "תואר המשרה: מנכ

 חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפניםדירוג : 

 100%היקף העסקה : 

 תיאור תפקיד : 

  שלביהם וכן קידום ותמיכה במיזמי על כל הגוף אחריות על הפקת והפעלת אירועי תרבות
 ברשות המקומית. הגוף  תרבות

  בהתאם למדיניות הרשות וצרכי והספורט  הגוףגיבוש מדיניות בתחומי התרבות
 התושבים והמקום , לרבות יישום התוכניות שגובשו ופיקוחן.

  אחריות לביצוע פעולות הספורט ביישוב ותכנון שנתי ורב שנתי של הספורט ברשות
המקומית, בתיאום עם משרד התרבות והספורט, מוסדות החינוך ואגודות הספורט, 

 ובהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים ברשות המקומית.

 .אחריות על  ניהול והפעלת קאנטרי קלאב דימונה אולמות ומתקני הספורט ברחבי העיר 

  לות למטמבצע את כל המטלות המונחות על ידי הדירקטוריון של העמותה מעבר
 השוטפות  בהתאם לצרכים המשתנים של התאגיד.

 תנאי סף:
 
 השכלה: .1

 בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים:
בעל תואר  , הנדסה, לימודי עבודה,מנהל ציבורי כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון,

 .אחר בתחום עיסוקה העיקרי של העמותה אקדמי
 
 : תעסוקתי ניסיון .2

 שנים במצטבר באחד מאלה: 5לפחות בעל ניסיון של 
 בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי. .א
בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או  .ב

 משפטיים.
 בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של העמותה. .ג

 
אם הוא בעל ניסיון -1במי שלא מתקיים בו התנאי שבפסקה במקרים חריגים ניתן לבחור  .3

 5ב. , בתנאי שמתוכן 2מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בסעיף 
שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה שבה הוא מועמד 

 מור.לכהן, וועדת הבחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כא
 
 

 יתרון :

 וספורטהגוף תרבות  ואירועי פעילויות וארגון בפיתוח ניסיון

 

 

 



 

 

 כישורים אישיים: 

 עם מ"מו לקיים יכולת .ומשולבים מורכבים אירועים וארגון ניהול ,לפרסום ,לשיווק יכולת בעל
 שגרתיות לא בשעות לעבודה יכולת. שונים וגורמים מוסדות ,ציבור

 
 

 דגשים:

  המועמדים המתאימים ביותר שעמדו  10האיתור רשאית לזמן לכל הפחות את ועדת
 בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות

  הבחירה במועמד/ת תיעשה על בסיס המסמכים שיוגשו על ידי המועמד והופעה בפני ועדת
 האיתור.

 כים הנדרשים כאמור ו/או העמותה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמ
 לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות יענו.

  המכרז מתייחס לגברים ונשים 1988-בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח ,
 כאחד.

 

 אופן הגשת המועמדות:
 
 

קורות חיים  המסמכים הבאים:את  עונים על דרישות המשרה, מתבקשים לשלוחהמעוניינים וה
 .תעודות המעידות על השכלה ותעודות רלוונטיות למשרהבצרוף 

בכתובת  אוקומה ג' בבניין העירייה  303לגב' יפה עזריה מנהלת מח' מכרזים וועדות העירייה חדר  
 .12:00בשעה:  14.2.2021עד לתאריך:    yaffaz@dimona.muni.ilמייל 

 .מספר המשרהחובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת  

 מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה.  

 
 

 

 

 בני ביטון
 יו"ר הדירקטוריון

 העמותה לקידום הספורט הנופש ותרבות הגוף בדימונה


