רמלה
עיריית
אגף ספורט ואירועים

לשכת מנכ"ל הקרן

מכרז לתפקיד אב בית /איש תחזוקה למגרשי הספורט
תיאור התפקיד :סדרן /אב בית /איש תחזוקה למגרשי כדורגל
היקף המשרה011% :
כפיפות :

מדור /ענף כדורגל באגף ספורט .העסקה ע"י קרן רמלה.

תיאור המשרה:
סדרנות במתקנים ואימונים ( מתקני ליגה שישי ושבת לסירוגין) .ביצוע סיורים ברחבי המתקן לאיתור
ליקויים ווידוא הטיפול בהם .פתיחה המתקן ונעילתו .תחזוקת וטיפול מונע של תשתיות המגרש
וחדרי הספח .התקנת מכשירי ואביזרים המגרש וחדרי הספח .ביצוע עבודות ניקיון ביציעים במגרש
(הדשא ) וחצרות שלא בזמן אימונים ומשחקים  .תחזוקת וטיפול מונע לציוד ספורט ביצע עבודות
צבע במתקן .שמירה על הסדר בזמן פעילות .אספקה של ציוד לפעילות החוגים .הכנת המגרשים
וחדרי הפעילות לפני חוגים ואירועים .סיוע ליחידת האחזקה של המחלקה באירועים .טיפול מול
הקבוצות המתאמות במגרש .הכנת עזרי אימון לקבוצות טרום אימון .הכנת ציוד כגון  :קרח  ,כדורים,
ציוד מקצועי וכו' לבי"ס לכדורגל ולקבוצות הליגה .להיות צמוד למגרשים בכל אימון בכדי לתת מענה
מידי למאמנים .אחראי על ציוד הקבוצות ובתי ספר לכדורגל – איש משק של קבוצות מח' הנוער.
עבודה בשבתות הגעה בזמן וארגון המגרש עפ"י התקן החדשים רשתות שערים דגלים וכו'  +כנ"ל
חדר שופטים .הכנת המגרשים לאימונים ומשחקים .תחזוקת המתקן  +פתיחה וסגירה בכל יום.

דרישות התפקיד:
השכלה :
ניסיון מקצועי:
כשירות מקצועית:

 01שנות לימוד
ניסיון כללי בתחזוקה.
ללא עבר פלילי וברשותו אישור בתוקף על היעדר אישור עבירות מין.

כישורים אישיים  :אמינות ומהימנות אישית  ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,ערנות ודריכות  ,הבנה
ותפיסה  ,סדר וניקיון  ,מרץ ופעלתנות  ,חריצות ,נשיאה באחריות ,התמדה ,יכולת פתרון בעיות .
דרישות ייחודיות לתפקיד  :עבודה פיזית  ,עבודה עם ילדים.
תוכנית עבודה :

יום א'  7 = 00:11-33:21 -שעות

יום ד'  7 = 00:21-33:21 -שעות

יום ב'  7 = 00:21 - 33:21 -שעות

יום ה' –  7 = 00:21-33:21שעות

יום ג'  7 = 00:21-33:21 -שעות

יום ו' –  7 = 00:11-00:11שעות

סדרנות שבת לסירוגין עפ"י הצורך למשחקי ליגה
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העסקה ע"י קרן רמלה לחינוך ,תרבות ופיתוח (ע"ר) .מועמדות לתפקיד בצירוף קורות-חיים ,ממליצים ותעודות
מתאימות ניתן להגיש למייל  michrazim-fund@ramla.muni.ilעד ליום ה ___62.4.62__ -בשעה  .20:11מודעה זו
מיועדת לגברים ולנשים כאחת.
רק מועמד/ת העונה לדרישות המשרה בצירוף המסמכים הדרושים יוכל/תוכל להשתתף במכרז.
ניתן לראות את פרטי המכרז באתר האינטרנט של קרן רמלה בכתובתwww.ramla-foundation.org :

