לתוכנית "שווים בספורט"  -תכנית פיילוט חדשנית בשותפות ג'וינט ישראל ,משרד
התרבות והספורט ורשויות מקומיות
דרוש/ים
רכזי תכנית " שווים בספורט" למועצה אזורית – עמק חפר
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.

•

עבודה בכפוף למנהל אגף הספורט במועצה האזורית עמק חפר.

דרישות התפקיד
•

בוגרי תואר ראשון או בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון – חובה.

•

יתרון לבוגרי תואר בחינוך גופני עם התמחות בפעילות גופנית מותאמת ו/או תואר בניהול מערכות בריאות ו/או
תואר בפיזיותרפיה ו/או עבודה סוציאלית.

•

תעודת מדריך  /מאמן וניסיון בתחום האימון הגופני – יתרון

•

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

•

רקע וניסיון בעבודה עם אוכלוסיות מגוונות  -יתרון

•

נסיון בשיווק ,הדרכות צוותים ,ניהול פרוייקטים ,ניהול מאמנים /מתנדבים  -יתרון

•

יכולת לעבודה עצמאית ,יוזמה ,אסרטיביות ,תקשורת בינאישית מפותחת ,יכולת לעבודה בצוות רב מקצועי,
כושר ארגון וניהול ,עבודה בסביבה ממוחשבת.

•

נדרשת ניידות גבוהה (רכב) וגמישות בשעות העבודה (פעילויות אחה"צ-ערב).

•

יתרון לאדם עם מוגבלות

•

תנתן עדיפות לתושבי המועצה האזורית עמק חפר.

•

העבודה בהיקף משרה של 100%

•

העסקה בעמותה לקידום הספורט בעמק חפר.

•

מועד אחרון להגשת קורות חיים 7/3/2019 -בשעה 14:00

•

אנא להעביר קורות חיים לhadasy@hefer.org.il :

