
 

 

 

 

 2022בינואר,  24

 

 מקצועי לאיגוד הטניס   ת/מנהלקול קורא לתפקיד 
 ( זכר לשון למרות הניסוח ב , לכל המינים )הבקשה מופנית 

 

ואיוש בעלי תפקיד  הטניס בישראל  במסגרת בניית התוכנית המקצועית החדשה של איגוד  ,

 ת/מנהללאיתור    פנימי  קורא  קולמקיים    (האיגוד  -  )להלןבישראל )ע"ר(    הטניס  איגוד רלוונטיים,  

   .מקצועי לאיגוד 

 . בישראלמועדוני הטניס החברים באיגוד הטניס  אך ורק לחברי הקול הקורא מיועד

לכלל  אשר יופנה    ,חיצוני   קול קורא  יתקיים  -  איגודההיה ולא יימצא מועמד מבין מועדוני חברי  

 *  .הציבור

 איגוד.ה  יתבכפיפות ישירה למנכ"להתפקיד הינו 

 

 כולל:  . התפקידבכפוף למנכ"לית האיגוד איגודב מקצועי ההתחום ניהול   תיאור התפקיד:

באיגוד הטניס, תוך ממשקים עם האגודות,  אחריות כוללת על הנושא המקצועי  -

ועבודה שוטפת מול  הרלוונטיים מטעם המדינה בעלי העניין, השחקנים, המאמנים

 מחו"ל.  ם/מקצועי  ים /יועץ

ובניית תוכניות/   ואושרו מקצועיות שגובשוההתוכניות והוצאה לפועל של הול ינ -

באופן   –  למטרות האיגודופרויקטים מקצועיים נוספים רלוונטיים בהתאם לתקציב 

 ישיר או באמצעות ניהול והפעלת מנהלי משנה. 

   .תכנון וניהול התקציב המקצועי -

 )בארץ ובחול(.  רלוונטי גיוס וניהול כוח אדם מקצועי -

מול רשויות הספורט בישראל )מנהל הספורט,  ועבודה שוטפת ייצוג איגוד הטניס -

 . הועד האולימפי, היחידה לספורט הישגי(

 . וכו'  ITF ,TENNIS EUROPEייצוג איגוד הטניס מול הארגונים הבינלאומיים  -

 .וי והכרת השטחאל על בסיס קבוע לצורך מיפביקור במועדוני הטניס בישר -

 

 : הכרחיים  תנאי סף 

 .או בחו"לו/בישראל ף הטניס ענרקע וניסיון מקצועי ב -

 הכרות גבוהה עם ענף הטניס בישראל. -

  .אגודה/אקדמיהבאיגוד/ רקע וניסיון בניהול של תוכנית מקצועית -
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   .רות לאומיות ועוד(איגוד )מסגרות התחרויות, נבחה הכרות מעמיקה עם פעילות  -

מוכרת על ידי    אומית)תעודת מאמן ישראלית או בינל  באימון טניסהסמכה מקצועית   -

 .האגף להכשרת מאמנים במשרד התרבות והספורט(

 טניס השגי. באימון ניסיון מעשי  -

 .שליטה בשפה האנגלית, דיבור קריאה כתיבה -

 

  נדרשים:וניסיון כישורים 

 .בחו"לאו ניסיון מוכח בפיתוח ויישום תוכניות מקצועיות בארץ  -

 יכולות ניהול מנהלי משנה. -

 יתרון.   –אימון/ניהול נבחרת לאומית, ליווי שחקנים  -ניסיון בפעילות בינלאומית  -

 יתרון.  - שחקן/ית מקצוענים באימון ניסיון  -

 יתרון.  – ניסיון כשחקן/ית מקצוען/ית -

 יתרון.   -השתלמויות בינלאומיות  -

 .נכונות לעבודה מאומצת בשעות לא שגרתיות ובסופי שבוע -

 . תודעת שירות ויחסי אנוש טובים -

 . יכולת טובה בעבודת צוות -

 .שרדי ממשלה, גופי ספורט וגופים ציבוריים רלוונטייםיכולת ניהול מו"מ עם מדע וי -

 .  OFFICE, WORDתוכנת  -מחשב ת ותוכנוניסיון בעבודה עם ידע  -

 

   תנאי העסקה:

 . פי הסכם עבודה אישי-על

 . יפרט באופןלאמן שחקני טניס  שלאההסכם כולל התחייבות 

  רף את הדברים הבאים:להגשת המועמדות יש לצ: הגשת המועמדות

 . ואנשי קשר ממליצים המלצות, תעודות  בצירוף קורות חיים .א

התייחסות ספציפית לעמידת המועמד בתנאי הסף ודרישות התפקיד כפי שמופיעים   .ב

 במסמך זה. 

 הצגת ה"אני מאמין" של המועמד על הנושא המקצועי באיגוד הטניס.  .ג

 . sigal@ita.co.il יל: במיאת הנ"ל יש להגיש 

 

 . 2022פברואר ב 7 :מועד אחרון להגשת מועמדות

 . 2022בפברואר  8-10: מועמדים העומדים בתנאי סף יתקיים ריאיון בפני ועדת איתורל

 ** . 2022בפברואר  15: מצא( יויהיה ) הכרזה על המועמד הנבחר

 

 . 7/9/2018ידי הנהלת האיגוד ביום  - הטניס שאושר על משאבי אנוש לעובדי איגודבהתאם לנוהל  *

 תפורסם הודעה על כך באתר האיגוד.  - ככל שיהיו שינויים באילו מהמועדים הנ"ל  **
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