יום רביעי  27מרץ 2019
הנדון :הזמנה להגשת קורות חיים עבור תפקיד מתאם/ת – אליפות אירופה באקרובטיקה 2019
א.
ב.
ג.
ד.

אליפות אירופה ה 29-באקרובטיקה תתקיים בהיכל הטוטו בחולון.
תאריכי התחרות 22/10/19-3/11/19 -
איגוד ההתעמלות והחברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ ,במסגרת ארגון אליפות אירופה ה  29באקרובטיקה
(להלן" :הארגון") מזמינה להגיש קורות חיים לתפקיד מתאם/ת האליפות.
הלן תמצית תנאי הסף והגדרת תפקיד:
דרישות קדם:
• תואר אקדמי  -חובה
• ניסיון ניהולי מוכח
• שליטה טובה באנגלית ,שפות נוספות – יתרון
• ניסיון תעסוקתי בתחום הספורט
• ניסיון בהפקת אליפויות אירופה או אירוע גדול אחר
• ידע מוקדם בענף ההתעמלות – יתרון
• שליטה מלאה בישומי מחשב
• אסרטיביות ,יוזמה ,יכולת להניע לפעולה
• יכולת עבודה טובה בצוות ,יכולת עבודה תחת לחץ
מתאם/ת נמצא בכפיפות ישירה למנהלת התחרות ולהלן הגדרת תפקידו:
• פיקוח ותיאום על לו"ז תחרות ובניית לו"ז אימונים וחימום ואישורו מול הוועדה הטכנית של .UEG
• אחראי בשיתוף עם אחראי מקצועי על עמידה בלו"ז אימונים והדרכת מתנדבים בנושא.
• פיקוח על תהליך הרישום והאקרדיטציה בתאום עם ה.UEG -
• פיקוח על בניית לו"ז הסעות מנתב"ג וחזרה.
• פיקוח על בניית לו"ז תחבורה מהמלונות לאולם בהתאם ללו"ז.
• הדרכת אחראי התחבורה בתפעול התחבורה בזמן האליפות.
• הדרכת אחראי התחבורה לטיפול בקבוצות מיוחדות  -וועדה טכנית.VIP ,UEG ,SmartScoring ,
• הדרכת אחראי מלונות בנושאים הבאים :תיאום גביית כספים מהמשלחות בשלב האקרדיטציה,
עבודה מול מלונות ,בדיקה יום יומית של תפוסה חדרים וביטולים ,ארוחות.
• פיקוח על צוות אחראי מלונות.
• הדרכת צוות המתנדבים שבאחריותו.
• לאחר התחרות מסירת דוח הלנה סופי למנהלת התחרות לצורכי סיום התקזזות עם המלונות
• כל משימה נוספת ככל שיידרש המסגרת התפקיד.
תחילת עבודה  20% 1/6/19משרה ,ועד עבודה מסביב לשעון בחודש אחרון לפני האליפות ובמהלכה .סיום
העסקה .15/11/19

ה .את קורות החיים יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת .Ecacro2019@gymnastics.org.il
לא יאוחר מיום  7.4.2019בשעה  .23:00הארגון לא ידון בקורות חיים שיוגשו לאחר המועד הנ"ל.
ו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד ההתעמלות בישראל בטלפון 03-6226461 :או .054-5797096

