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, מכריזה 1977-התשל"ז ומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(,, לצו המועצות המק7)א(9 בהתאם לסעיף
 המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 מאמן/מדריך כדורסללתפקיד  103/2018 משרה מספר 
 יחידת ספורט היחידה:

 מאמן/מדריך כדורסל תיאור המשרה

 לפי שעה, בהתאם לכישורי המועמד -מיוחדחוזה  ודרגת המשרה דירוג

 , בכל ימי השבוע16:00-21:00ש"ש, בין השעות  6 היקף העסקה

 הספורטלמנהל יחידת  כפיפות
להקנות להם ערכים בספורט,  מנת לאימון ילדים, נוער, מבוגרים ע - תיאור תפקיד:

 חינוך ובריאות לכל.
 .הכדור סלהדרכה מקצועית בענף  -
 .הכנת ועיבוד תוכנית מקצועית שנתית ורב שנתית לענף כדורסל -
 .בכדורסלהכנת ועיבוד תוכניות לאיתור מחוננים  -
 .גיבוש וניהול סגל עתודה וצוערים בענף הכדורסל -
 סלה כדורוצות ילדים, נוער, מבוגרים בענף בנייה, גיבוש והדרכת קב -
סל, בתיאום עם כדור ה ייזום, הכנת והפעלת תכניות ופעילויות בענף -

  מנהל הספורט הרשותי.
לפעילות בענף כדור הסל, תוך שילוב הובלת תכנית עבודה שנתית  -

ההיבטים המקצועיים, החינוכיים, ההישגיים, החברתיים 
  והקהילתיים.

בהתאם לצורך, עם קבוצתו בפעילות ובאירועים  ארגון והשתתפות, -
 המתקיימים ביישוב או מחוצה לו.

פועל על פי חוק הספורט ונוהלי הבטיחות וההנחיות של משרד  -
 החינוך, מינהל הספורט.

 

 תנאי סף:

 

 

 

 

 

 השכלה:
מאמן או מדריך מוסמך בענף הכדורסל שהוא מופקד עליו, על פי חוק 

 הספורט.
 ניסיון מקצועי:

יועדפו בעלי ניסיון קודם בהדרכה ישירה במסגרות ספורט בלתי 
 פורמאליות.

 כישורים אישיים:
 .בעלי יכולת הישגית וייצוגית בהרכה/באימון -
 .יכולת ליצור ולקיים קשר בינאישי -
 .יכולת לשיתוף פעולה בצוות -
 .יכולת ביטוי בכתב ובעל פה -
 שבוע ובחות המועד.יכולת ונכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות, סופי  -
 יכולת להדריך ולהעשיר בתחומים ערכיים, חברתיים וקהילתיים.  -

 המכתב נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
 מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצה
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 בכבוד,                                                                                                                                     
 עו"ד מודר יונס                                                                                                                              

 ראש המועצה                                                                                                                               


