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 IQFOIL 2021פרויקט  ת/מנהל תפקיד :ה תיאור

החל   אולימפי אשר יהיה   IQFOILדגם ה הטמעת פירמידת הפעילות ב ל  מערך מסודר  הפעלת   :ייעוד התפקיד 

 .של איגוד השייט  2021 לשנת  כנית המקצועית וגדר בתוכפי שה  2024ממשחקי אולימפיאדת פריז  

 דרישות התפקיד 

וארגון מחנות אימון  ידע והבנה בתהליכי אימון    ת/, בעל נת/ידע רחב בדגם, כולל הישגים מוכחים כמאמן ת /בעל  •
 . ותחרויות 

 עבודה לפי יעדים )באופן מונחה ומובנה למטרה(.   תוך  יכולת ניהולית מוכחת ,יוזמה, נכונות לעבודה מאומצת •

 ניידות וזמינות לאימונים ותחרויות ברחבי הארץ  והעולם.  •
 . יתרון לקבלת התפקיד –  תעודת הסמכה ע"פ חוק הספורט.  •
 חובה.  –יושרה ואמינות  •
 יחסי אנוש מצויינים.  •
 . זמינות מיידית •
למלא תפקיד    א יוכלאיגוד בצורה מלאה ול לעבודתו ב יהיה מחויב  מנהל הפרויקט  , במסגרת המשרה באיגוד •

 אחרת.  שרה נוספתמ בבמסגרת האגודה או 
 

 : הפרויקט  ת /מנהלתפקיד  הגדרת  

 בהנהלת האיגוד  כפי שאושרה המקצועית   כניתוביצוע הת •
 . בניית תכנית שנתית של מחנות אימון לדגם האולימפי בפיזור ארצי  •
   . לחו"לקביעת קריטריונים ברורים לבחירת מאמני מחנות האימון ומאמני המשלחות  •
   .ברורים לספורטאים/יות שמוזמנים למחנות האימון   םקביעת קריטריוני •
 כולל נוכחות פיזית בכל פעילות לאומית.  ביצוע תוכניות האימון בצורה מקצועיתוידוא של  •
 כומים כתובים לכל פעילות )מחנה אימון /תחרות( יביצוע מעקב ותחקור כולל ס •
 .   מועדונים המאמני לת  ו הדרכביצוע   •
 הגשת דוחות חודשיים ודוחות תחרות בצורה מקצועית וברורה במועד הנדרש.   •
 . של האיגוד  המנהל המקצועי תיאום עםסגל "זהב" ע"פ   ליווי והעשרה מקצועית לספורטאי •
 עבוד תחת הנחייה מקצועית של: ת/הפרויקט י  ת/מנהל •

o  של האיגוד   המנהל המקצועי 
o   מאמן נבחרת ישראל האולימפית בגלישה גברים 

 
 : משרההיקף  תקופת העסקה ו 

 . 30/11/21ועד לתאריך  1/2/21החל מתאריך   :תקופת ההעסקה 

 שעות שבועיות,   32 , היקף העבודה השבועית לא תפחת מגלובלית  משרה  80% היקף משרה: 
 . ימי הפעילות יתואמו לפחות חודש מראש

 מענקים: 

 במענק של הועד האולימפי,   ו/ה תו זכה בתוצאה בתחרויות המטרה אשר תזכה איבמקרה וספורטאי/ת 
 הפרויקט.   ת/המועדון ומנהל  ת /המשימה, מאמן  ת /קת המענק בין מאמןו תישקל ע"י האיגוד אופן חל



 

 

 


