
 

 

 06/19חיצוני פנימי/מכרז 

  אב בית
 עמותת סחלבים מודיעין מכבים רעות

 
 :תיאור התפקיד

בהם מתקיימת פעילות מטעם העמותה )כפי  במבנים/אולמות ספורטשמירה על תחזוקה נאותה 
 .שייקבע על ידי העמותה(

 
 :פירוט התפקיד

  לאיתור ליקויים ווידוא הטיפול בהם פועלת העמותה ספורט במבנים/אולמות ביצוע סיורים
 בהם.

  נעילתם.והמבנים/אולמות ספורט פתיחה של 
  העמותה )לרבות תיקוני אינסטלציה, נגרות, ביצוע עבודות אחזקה ותחזוקה בהתאם להנחיות

 ועוד(. , חשמלצביעה
 ( במבנים/אולמות לרבותאחריות על ציוד )ספורט. ציוד ספורט 
  למבנים/אולמות ספורטציוד מתכלה ובלתי מתכלה מעקב אחר מלאי והזמנת. 
 מבנים/אולמות ספורט ולמערכות השונות המותקנות מעקב אחר קבלת אישורי בטיחות ל

 עוד(.מעלית, ציוד כיבוי אש ובהם )
  בהם )שגרה ואירועים  לקראת הפעילויות המתקיימותהמבנים/אולמות ספורט סידור

 מיוחדים(.
 מטעם העמותה ביצוע כל מטלה נוספת כפי שתידרש על ידי הממונה. 
 

 :דרישות התפקיד
 אישור משטרה בדבר היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת  - היעדר רישום פלילי

 .2001 –העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 
 תיכונית מלאה: השכלה. 
 יתרון. –תחומי תחזוקה :  הכשרה בהכשרה מקצועית 
 שנתיים ניסיון בתחומי התחזוקה השונים.ניסיון מקצועי : 

 
 :דרישות תפקיד מיוחדות

 בעל רישיון נהיגה ורכב 
 מאמץ פיזי 
  בסביבת ילדיםמול קהל, מפעילים/מאמנים ויכולת עבודה יכולת עבודה. 
  בקורס כאמור.כשירות לעבודה בגובה או התחייבות להשתתף 
  פעמים בשבוע. 3נכונות לעבודה בשעות אחה"צ/ערב לפחות 

 
 :כישורים אישיים

  ,יכולת סדר וארגון בעבודה, יחסי אנוש טובים, תכונות אישיות: אמינות ומהימנות אישית
 כישורים טכניים ויכולת פתרון בעיות בזמן אמת.קפדנות ודיוק בביצוע מטלות, חריצות, 

 
 .סחלבים -אגף הספורט למנהל : כפיפות

 100%: היקף המשרה

לפנייה יצורפו השאלון המצורף אשר ימולא על ידי המועמד, תעודות ואישורים להוכחת  -
העמידה בתנאים המקדימים והמלצות ממעסיקים קודמים, צילום ת"ז של המועמד, קו"ח 

והניסיון המקצועי )כולל דרכי תקשורת(. קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה 
 של המועמד.

שומרת לעצמה את הזכות לקבל  כ"אלגבי מועמד שיגיע לשלב מתקדם בתהליך המיון ועדת  -
מועמד המעוניין לשמור על סודיות מועמדותו, יש מידע מממליצים ו/או ממעסיקים קודמים. 



 

 

ות לציין זאת מפורשות בפנייה. במקרה בו העמותה תהיה מעוניינת, חרף הסודיות לפנ
לצדדים שלישיים לצורך קבלת מידע ו/או המלצה אודות המועמד, תימסר הודעה על כך 

 מראש למועמד, בכדי לאפשר לו להסיר מועמדותו אם יחפוץ בכך.

ע"פ קורות החיים והמענה תבוצע הערכת המועמדים  –יערך מיון ראשוני בין המועמדים  -
. מועמדים שיוערכו מכרזבורסמו ובהתאם לקריטריונים, תנאי הסף והדרישות שפ לשאלון

 כמתאימים ביותר יזומנו לראיון בפני ועדת כ"א של העמותה.

 כי העמותה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים. תמובהר בזא -

 

 תיפסל מועמדותו על הסף –מועמד אשר לא יצרף תיעוד מתאים המאמת את דרישות התפקיד 

 

 אופן הגשת המועמדות:

 www.matnasmodiin.org.ilטפסי מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של סחלבים 

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים 
במשרדי מזכירת המנכ"ל עותקים(, וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת  3)מקור+

 .1קומה  –( 13בסחלבים )רח' עמק האלה מול בית מס' 

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל 
 )תאריך ושעה(. 

 .26/6/19יש להגיש מועמדות החל מתאריך 

 .12:00בשעה  10/7/19 מועד אחרון להגשת מועמדות:

 (0)שלוחה  08-9752210חנן דנציגר בטל':  –טלפון לשאלות ולבירורים 

 

 *התפקיד מתאים לנשים ולגברים כאחד.

 

 

 

 

http://www.matnasmodiin.org.il/

