יום ראשון  07אפריל 2019
הנדון :הזמנה להגשת קורות חיים עבור תפקיד רכז/ת מתנדבים – 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 רכז/ת מתנדבים.
להלן תמצית תנאי הסף והגדרת תפקיד:
דרישות קדם:
• תואר אקדמי  -יתרון
• ניסיון ניהולי מוכח
• שליטה טובה באנגלית ,שפות נוספות – יתרון
• ניסיון תעסוקתי בתחום ניהול מתנדבים או ניהול כוח אדם
• 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
רכז/ת מתנדבים נמצא בכפיפות ישירה למנהלת התחרות ולהלן הגדרת תפקידו:
• עבדו מול ביטוח לאומי לאישור וביטוח המתנדבים באליפות.
• ניהול ק"דם בפייסבוק ממון ובאירועי האיגוד להתנדבות באירוע.
• בניית מבנה מערך המתנדבים על פי צורכי התחרות.
• בניית טופס ראשוני לקליטת מתנדבים וסינון.
• ראיון ,סינון ומיון המתנדבים לפי צורכי התחרות .
• הקמת לו"ז מתנדבים מסודר על פי צורכי התחרות.
• בנית מערך הדרכה למתנדבים ע"פ תפקידם בתאום עם ראשי אגפים השונים.
• בניית דף הסבר למתנדב.
• ארגון ימי קליטת מתנדבים וחלוקת ציוד.
• במהלך התחרות -עמידה בלו"ז ותפקידי המתנדבים .מתן מענה לצורכי המתנדבים בשטח.
• אחראי על המערך הלוגיסטי בהפעלת המתנדבים והסעדתם.
• איסוף קבלות ותשלום עבור נסיעות ממתנדבים והעברת דוח מסודר בסיום האליפות להנהלת
התחרות.
• הגשת דוח סיכום ומסכנות לאחר האליפות.
תחילת עבודה  20% 1/6/19משרה ,עבודה על פי צורכי הפרוייקט בחודשיים אחרונים 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  21.4.2019בשעה  .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

