
 

 

 

 בע"מ  החברה הכלכלית לחיפה 
 מכרז פומבי לבחירת 

 גלי חיפה )הספורטן לשעבר(  –למרכז ספורט עירוני  מצילים  
 

החברה( מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים   -החברה הכלכלית לחיפה בע"מ )להלן
 תסף הנדרשים, להגיש אועומדים בתנאי ה  עירוניספורט למרכז   לעונת הקיץ ילמצ לתפקיד

 להלן.  שיפורטו  הכללים, לפי צעה בכתבמועמדותם בה
 

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

 תפקיד תיאור ה
  מציל בריכה

 
 מנהל מרכז הספורט והנופשכפיפות 

 
 זמנית( שי הקיץ בלבד )משרה לחוד בהתאם לצרכי המועדון רותה במשמבודע -היקף משרה 

 
 

 : ףתנאי ס .1
 מוסמך מצילודת תע לבע 1.1
ידיעת  חובה  -ם  שפת אברמת  ידיעת השפה העברית   1.2  -  שפת אם  מתבר  תספוונ  שפות; 

 . וןיתר
 

 : נוספות שלהלןהלמועמדים העומדים בדרישות  ןעדיפות תינת .2
 חובש /שונהרא זרהמגיש עבעל תעודה  2.1
 מפעיל בריכה.  2.2
 לקוחות ה מול בעבודניסיון והיכרות  2.3
 . החיפ תגורר באזורממלא התפקיד י 2.4

 

 תנאי העסקה  .3
כם עו בהסבקיישייבחר לתפקיד    מדצעת למועל זה המשכורת המוכלתנאי ההעסקה המוצעים וב

יות משרד הפנים והנח  וראותלה  פיםפו. מודגש כי תנאי העסקתו של המועמד יהיו כהעסקה אישי
   פי דין. ים על ימים הרלבנטרוגואישור ה

 

 ועמדות  שת המאופן הג .4
להגיש 4.1 בציר  יש  הנלוווהמועמדות  המסמכים  דואר  ף  באמצעות  שאלקטרים  כתובתו וני 

hr@hec.co.il  9רחוב אנדרי סחרוב    םפארק מת"   –החברה    ידת במשררה אישייסמאו ב  ,
 . 12:00שעה ב  15.5.2022עד ליום   וזאת 7קומה  3, מגדל  חיפה

ואישו 4.2 תעודות  יצורפו  ה לפניה  בתנאי  העמידה  להוכחת  ממרים  והמלצות  עסיקים סף 
 .  קודמים
( בצירוף תצלום ת"ז  לטלפון ודוא"   –  יש לצרף קורות חיים )כולל דרכי התקשרות  ,כמו כן

ון המקצועי  ניסיבין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והרות החיים יכללו  של המועמד. קו
 והניהולי של המועמד.  

דע 4.3 שיקול  לפי  רשאית,  כ החברה  המועמדים,  מאחד  לדרוש  להבחן  תה  חלקם  או  ולם 
 ופים העוסקים בכך.  גת  ה במסגרמתאבמבחני ה

שיגיע 4.4 מועמדים  מתקדם  לגבי  לשלב  או  החברה  לעצמה  שומרת  המיון,  הזכות בהליך  ת 
מיד קודמים.לקבל  ממעסיקים  ו/או  מהממליצים  על מוע  ע  לשמור  מעוניינים  אשר  מדים 

לצייןסודי מתבקשים  מועמדותם  במק  ות  בפנייתם.  מפורשות  תהיה זאת  החברה  בו  רה 
מסר או המלצה, תי/ו   עלצורך קבלת מיד  ת לפנות לצדדים שלישיים הסודיו  ף מעוניינת חר



 

 

ם להסיר את מועמדותם באם יחפצו  "ל בכדי לאפשר להעל כך הודעה מראש למועמדים הנ
 . בכך

 

 שונות  .5
זמינות   5.1 דורשת  עלושבתות  גיםח  לרבותרבה,  העבודה  הכל  ובמספי    ,  העבודה  רת גדיני 

 מה.וכן, זמינות לקריאות בכל שעות הימ  הר הכלכלשדי לעבודה על י ההיתרים שניתנו
 ות תענינה.ק פניות מתאימר 5.2
שווי  5.3 חוק  הוראות  פי  הזדמנעל  בעבון  התשמ"ח  ויות  המכרז  1998ודה  לגב,  רים מתייחס 

 ונשים כאחד.  
 . קול דעתהה לבטל את המכרז בהתאם לשיהחברה שומרת על זכות 5.4
 . עופר שני - הקשר יששם א , 04-8550150טלפון לבירורים וקבלת פרטים נוספים   5.5
המו 5.6 לוודאבאחריות  שכ  עמד  המסמכים  התקי  וזאתהועברו  ש  בלו  אישור   לבדרך  קבלת 

    במייל חוזר.
 
 

 כלית לחיפה בע"מ הכל החברה


