לתוכנית "שווים בספורט"  -תכנית פיילוט חדשנית בשותפות ג'וינט ישראל ,משרד התרבות
והספורט ורשויות מקומיות
דרוש/ים
רכזי תכנית " שווים בספורט" לרשויות  -נתניה ,באר שבע ואום אל פחם
לפיתוח מגוון פעילויות גופניות עבור אנשים עם מוגבלות
(לקויות פיזיות ,קוגניטיביות ונפשיות)
תיאור התפקיד
•

גיוס משתתפים עם מוגבלות ,לעיסוק בספורט מותאם :הובלת כנסי שיווק למשתתפים ורתימת כלל הגורמים
בעירייה ובעמותות לחשיפת התכנית ,לרבות מחלקות הספורט ,שירותים חברתיים ,חינוך מיוחד ,דוברות ,דיגיטל
וכיו"ב.

•

פתיחת מגוון פעילויות קבוצתיות ואישיות מותאמות :לאנשים עם מוגבלות בתשתיות של הרשות ,כולל :גיוס
מאמנים ומתנדבים ואחריות על הדרכתם.

•

גיוס ,הגדרת תפקיד והכשרת מתנדבים ,לתפקידים מגוונים :רכזי קבוצות ,העברת אימונים עממיים ,הצטרפות
לאנשים עם מוגבלות בפעילויות השונות כמלווים.

•

ליווי תהליכי הנגשת שירות ,מתקנים וציוד מותאם ברשות המקומית.

•

עבודה בצוות רב מקצועי ועם מגוון גילאים ,לקויות ובעלי תפקידים :ילדים ,נוער ,בוגרים ,הורים ,בעלי תפקידים
ברשות המקומית ועוד.

•

עקרונית העבודה בכפוף למנהלי אגפי הספורט ברשויות השונות (יכול להשתנות מרשות לרשות).

כישורים נדרשים
•

תואר ראשון – חובה – ממוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג או בשנת לימודים אחרונה לתואר ראשון.

•

יתרון לתואר בחינוך גופני עם התמחות בפעילות גופנית מותאמת  /ניהול מערכות בריאות  /תואר בפיזיותרפיה.

•

תעודת מדריך  /מאמן וניסיון בתחום האימון הגופני באחד מענפי הספורט – יתרון

•

הכשרות ונסיון תעסוקתי בתחום אימון גופני לאנשים עם לקויות פיזיות ,קוגנטיביות ונפשיות – יתרון

•

רקע וניסיון בעבודה של שנה לפחות עם אוכלוסיות מגוונות ואוכלוסיות עם מוגבלות  -יתרון

•

נסיון בשיווק ,הדרכות צוותים ,ניהול פרוייקטים ,ניהול מאמנים ומתנדבים  -יתרון

•

יכולת לעבודה עצמאית ,יוזמה ,אסרטיביות ,תקשורת בינאישית מפותחת ,יכולת לעבודה בצוות רב מקצועי ,כושר
ארגון וניהול ,עבודה בסביבה ממוחשבת (שליטה ביישומי אופיס ,ידע בשימוש אקסל).

•

נדרשת ניידות גבוהה (רכב)

•

נדרשת גמישות בשעות העבודה (פעילויות אחה"צ-ערב).

•

יתרון לאדם עם מוגבלות

•

תנתן עדיפות לתושבי הרשות/עיר והסביבה

•

היקף המשרה( 100% :משרה מלאה)
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נתניה (מכרז מס' )01/19
 .1המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.
 .2העמותה מעודדת העסקת בעלי מוגבלויות.
 .3פרטים וטפסים להצעת מועמדים/ות ניתן לקבל באתר האינטרנט www.biltiformali.org.il
 .4שאלון אישי להצעות מועמדים בצרוף קורות חיים מודפסים ,ותעודות המעידות על השכלה של המועמד/ת,
ניתן להגיש לאגף משאבי אנוש בעמותה לחינוך בלתי פורמלי באחת מהאפשרויות הבאות בציון מכרז מס' : 01/19
א .בדוא"ל galit@biltiformali.org.il
ב .בדואר לרח' אחימאיר  ,9ת.ד 2136 .נתניה
ג .בפקס 09-8335534
ניתן להגיש עד ליום חמישי ה 17-בינואר  ,2019י"א בשבט התשע"ט

באר שבע (משרה מס' )45/2018
 .1הזדמנות ניתנת לאישה ולגבר ,בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
 .2על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה ,או אישור שקילות תואר והגף להעברת
תארים ודיפלומות בחו"ל ,במשרד החינוך  -אם הוא בעל תואר ממוסד לימודים להשכלה גבוהה בחו"ל או
משלוחה של מוסד כאמור ,בהתאם ובכפוף להוראת הדין וכללי הגף להערכת תארים ,לרבות נציבות שירות
המדינה.
 .3קורות חיים ,בצירוף תמונת פספורט ,המלצות ותעודות המעידות על הכישורים וההשכלה הרשומים לעיל,
ניתן להגיש בציון משרה מס' : 45/2018
א .במייל ל  michala@kivunim7.co.ilעבור מיכל אפריאט ,טלפון לבירורים.08-6290054 :
ב .אפשרות נוספת היא להגיש במעטפה סגורה ,בציון שם המשרה ומספרה על גביה ,במשרדי חברת
"כיוונים" משרדי משאבי אנוש ,רחוב ההסתדרות  ,82קומה  ,2באר שבע.

אום אל פחם
 .1תנתן עדיפות לדוברי ערבית
 .2קורות חיים יש להגיש למייל sport@uefmail.com
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