
 

 

 

 בע"מ החברה הכלכלית לחיפה 
פה )הספורטן  חי גלי  – ילמרכז הספורט העירונמשרד ומכירות  מנהלמכרז פומבי לבחירת 

 לשעבר(
 

החברה( מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים    -החברה הכלכלית לחיפה בע"מ )להלן
ומכירותמנהל  לתפקיד   העירוני  משרד  הספורט  )הספורטן  גלי    -למרכז    ועומדים   בר(לשעחיפה 

 ו להלן.  , לפי הכללים שיפורט כתבצעה בת מועמדותם בהאלהגיש רשים, סף הנדהבתנאי 
 

 דת לנשים וגברים כאחד, לשון זכר משמע אף לשון נקבההמשרה מיוע
 

 ה תואר המשר
 לשעבר(  הספורטן)העירוני גלי חיפה למרכז הספורט  ומכירותמשרד מנהל 

 דרגת המשרה 
 עבודה במשמרות .100%שרה היקף המ מחלקה.מנהל 

 כפיפות
 . גלי חיפה מנהל

 תנאי העסקה 
 ור משרד הפניםלאישבכפוף  שי,חוזה אי  -וזה בכיריםחלפי  העסקה

 
 תפקיד תיאור ה

 ניהול אדמיניסטרטיבי שוטף  
 מתן מענה מקיף לגורמים חוץ ארגוניים ופנים ארגוניים

 מידה ביעדים הובלה לע -ניהול ,הובלה והדרכת צוות המכירות והשירות 
 שת"פ בסביבת המועדון ומחוצה לו 

 
 : ףנאי סת

 לה: השכ
במוסתואר  בעל/ת   שנרכש  המואקדמי  עלד  המועצה    כר  גבוההלהשכלידי  או  ה  הכרה  שקיבל  , 

 ים אקדמיים בחוץ לארץ.  מהמחלקה להערכת תאר
 או

 ל תעודת סמיכות לרבנות לפי אישור הרבנות הראשית לישרא
 או 

בתוכנית לימודים  בישיבה    אישור  לפחותמלאה  שנים  שש  בכולל,  או  גיל    גובהה  ומעבר    18לאחר 
ב הות  חינשלוש  מכלול  מתוך  ה  בחינותלפחות  לישראל  שמקיימת  הראשית  משלוש  רבנות  )שתיים 

 ו בדיני שבת איסור והיתרבחינות אלה יהי
 או
 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג  39דסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף הנ
 או

 שנות ניסיון בתחום העיסוק של המשרה.   8 -שנות לימוד לפחות ו 12
 

 ודרישות התפקיד י ניסיון מקצוע
 משרד ומכירות  ידע וניסיון קודם ומוכח בניהול  -

 ום העיסוק הרלבנטי תחב שנות ניסיון ארבע –עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית 
 רלבנטייסוק השנות ניסיון בתחום העחמש  -עבור הנדסאי רשום

 העיסוק הרלבנטי שנות ניסיון בתחום  שש –בור טכנאי רשום ע
 .  שנות ניסיון 8-שנות לימוד ו 12שאינו בעל אחד מהנ"ל  עבור מי 

 ארגון גבוהורת, כושר שירות מיומנות תקשיוזמה תודעת  -
 ניסיון במכירה פרונטלית וטלפונית -
 , יישומי מחשבשליטה מלאה באופיס -

 
 ם בדרישות הנוספות שלהלן: עדיפות תינתן למועמדים העומדי



 

 

 ניסיון במרכזי נופש וספורט -
 קוחותניסיון והיכרות בעבודה מול ל -
 למגורים בחיפה.  ת לעבוד או יביע נכונו תגורר באזור חיפהמממלא התפקיד  -
 
 

 ועמדות  המ  אופן הגשת
להגיש באמצעהאת    יש  הנלווים  המסמכים  בצירוף  דואמועמדות  שכתובתו קטאלר  ות  רוני 

hr@hec.co.il    בציון  או סגורה  הנופש  במעטפה  מרכז  למנהל  חיפהמכרז  המכרזים לת  גלי  יבת 
ליום    עדוזאת    7קומה    3מגדלי מתם חיפה מגדל    9במשרדי הנהלת החברה בכתובת אנדרי סחרוב  

 . 15:00שעה ב 6.4.2022
 .  םעסיקים קודמיממ והמלצותסף ה רים להוכחת העמידה בתנאיפו תעודות ואישו ניה יצורלפ

המועמד.   ( בצירוף תצלום ת"ז שלטלפון ודוא"ל  –  תלל דרכי התקשרווכיש לצרף קורות חיים )  ,כמו כן
צילום  ת  לרבו  של המועמד  והניסיון המקצועי  בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלהורות החיים יכללו  ק

   תעודת התואר. 
תאמה הלהבחן במבחני    ולם או חלקם ש מאחד המועמדים, כהחברה רשאית, לפי שיקול דעתה לדרו

 ם העוסקים בכך. ופיגבמסגרת 
מועמדים שיל לעצמה החברה  גיעו לשלב מתקדם  גבי  מידבהליך המיון, שומרת  לקבל  ע את הזכות 

קודמימהמ ממעסיקים  ו/או  אשר  מליצים  מועמדים  סודיניעוניימם.  על  לשמור  מועמדותם  ם  ות 
מפ זאת  לציין  במקמתבקשים  בפנייתם.  החברהורשות  בו  מעוניינת  רה  לפנו  תהיה  הסודיות  ת  חרף 

נ"ל בכדי מסר על כך הודעה מראש למועמדים הו/או המלצה, תי   עלצורך קבלת מיד  םלצדדים שלישיי
 כך.  יר את מועמדותם באם יחפצו בם להסלאפשר לה

 
 שונות  

 תאימות תענינה.פניות מ רק
 .  מתייחס לגברים ונשים כאחד, המכרז 1998ודה התשמ"ח ת בעבויויון הזדמנעל פי הוראות חוק שוו

 . שומרת על זכותה לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה ברההח
 שם איש הקשר עופר שני.  ,1ה שלוח , 04-8550150ם נוספים  לפון לבירורים וקבלת פרטיט

    יל חוזר.ר במיקבלת אישו שלבדרך  י המסמכים שהועברו התקבלו וזאתלוודא כ ועמדבאחריות המ
 
 

 בע"מ  החברה הכלכלית לחיפה


