
 

 

 

 בע"מ  החברה הכלכלית לחיפה 
 מכרז פומבי לבחירת  

  ו למועדון הספורט והנופש הידוע בכינוימפעיל בריכה ו  אחזקה  מנהל ל  עוזר
 "הספורטן" 

 
החברה( מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים   -החברה הכלכלית לחיפה בע"מ )להלן

ים, סף הנדרשועומדים בתנאי ה ספורט ונופשלמרכז ומפעיל בריכה אחזקה  מנהלעוזר ל לתפקיד
 , לפי הכללים שיפורטו להלן.  מועמדותם בהצעה בכתב תש אלהגי

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

 
 תפקיד תיאור ה

" הממוקם במבואות הדרומיים  חיפה טןספור" י וע בכינוידה האחזקה של המתחם עזרה למנהל
ת, כללי קהחזא"א, זות ממערכ ,מים סינוןמערכות  -חום האחזקהאחריות על ת, של חיפה
 וכדומה.  נמוךמתח זקת מערכות  אחחשמל, גינון, משאבות חום, מערכות 

 אחראיות מלאה להפעלת הבריכה ומערכותיה בהתאם לחוק. 
 

 מנהל מרכז הספורט והנופשכפיפות 
 

 עבודה במשמרות  - 100%היקף משרה 
 
 

 : ףתנאי ס .1
 בה חו –מוסמך  היכתעודת מפעיל בר 1.1
 פש  ט ונוספור מרכזיקה של זותחצוות ב  בדכעוח מוכו םקוד  ניסיון 1.2
ידיעת  חובה  -ברמת שפת אם  העברית    השפה  ידיעת 1.3  -  ברמת שפת אם  תנוספושפות  ; 

 . יתרון
 

 : נוספות שלהלןהלמועמדים העומדים בדרישות  ןעדיפות תינת .2
 יתרון   – הנדסאי 2.1
 יתרון  -רישיון חשמלאי  2.2
 בש חו\ראשונה יש עזרהגמבעל תעודה  2.3
 )היתר רעלים( ק ברעליםן לעסוויבריש זיקחמ 2.4
 לקוחות ה מול בעבודכרות סיון והיינ 2.5
 חיפה.  תגורר באזורממלא התפקיד י 2.6

 

 תנאי העסקה  .3
שייבחר לתפקיד ייקבעו בהסכם   מדל זה המשכורת המוצעת למועתנאי ההעסקה המוצעים ובכל

ם ירד הפנת משוי והנח  וראותלה  פיםמד יהיו כפו. מודגש כי תנאי העסקתו של המועהעסקה אישי
   ין. ד  פיים על יטמים הרלבנרוגהואישור 

 

 ועמדות  שת המאופן הג .4
להגיש 4.1 דואר    יש  באמצעות  הנלווים  המסמכים  בצירוף  שכתובתו המועמדות  אלקטרוני 

hr@hec.co.il  9רחוב אנדרי סחרוב    םפארק מת"   –סירה אישית במשרדי החברה  או במ  ,
 .12:00שעה ב  21/11/2021עד ליום   וזאת 7ה קומ 3, מגדל  חיפה

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

ון המקצועי  ניסיא ביחס להשכלה והבין השאר פירוט מלשל המועמד. קורות החיים יכללו  
 ל המועמד.  לי שיהווהנ



 

 

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

מתקדם   4.4 לשלב  שיגיעו  מועמדים  הזכות לגבי  את  החברה  לעצמה  שומרת  המיון,  בהליך 
מיד ו/או  לקבל  מהממליצים  קודמים.ע  מעונימוע  ממעסיקים  אשר  לשינימדים  על ם  מור 

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

תם באם יחפצו  ם להסיר את מועמדועל כך הודעה מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר לה
 . בכך

 

 שונות  .5
זדורהעבודה   5.1 עלושבתות  גיםח  לרבותרבה,  מינות  שת  הכל  ובמספי    ,  העבודה  רת גדיני 

 מה.וכן, זמינות לקריאות בכל שעות הימ  די שר הכלכלהלעבודה על י ההיתרים שניתנו
 רק פניות מתאימות תענינה. 5.2
הזדמנ 5.3 שוויון  חוק  הוראות  פי  בעבעל  התשמ"ח  ויות  לגבהמכרז  ,  1998ודה  רים מתייחס 

 ונשים כאחד.  
 . קול דעתהה לבטל את המכרז בהתאם לשימרת על זכותה שוחברה 5.4
 . עופר שני - הקשר יששם א , 04-8550150טלפון לבירורים וקבלת פרטים נוספים   5.5
כ 5.6 לוודא  המועמד  וזאתבאחריות  התקבלו  שהועברו  המסמכים  של  י  אישור   בדרך  קבלת 

    במייל חוזר.
 
 

 ית לחיפה בע"מ כלהכל החברה


