
  النسائيةكرم القدم  ة لفرع/ ة تنفيذي/ ة مدير/ التحاد كرة القدم مطلوب

   : الوظيفيالمسمى 

  المختلفة عن فرع كرة القدم النسائية وتفعيل الدورياتالمسؤولية . 

 المسؤولية عن عدد كبير من المشاريع . 

  كرة القدم النسائيةلفرع القدرة على إدارة استراتيجية مع رؤية واسعة. 

  لعالقة مع المجتمعات ذات اعلى و الفرع،في ية تسويقو ةستراتيجية تنظيمياالمسؤولية ووضع سياسة

 .الصلة

 ةقويوبيئة دارة اإلرئيس مجلس  صاحب شخصية مرنة وقوية ومستقرة وقدرة على التعامل مع 

 . ةومهيمن

  عن الجوانب القانونية  القضايا الجارية والعامة واإلدارية والمسؤولية / في اإلجراءات  الفرعتمثيل

 . والتسويقية والتشغيلية

  واالتصاالتإدارة وقيادة عدد من الموظفين والحفاظ على قواعد األخالق والمسؤولية عن اإلعالم . 

  عالم الرياضة وكرة القدم بشكل عام وكرة القدم النسائية بشكل خاصبصلة . 

 كرة القدملرئيس اتحاد : التبعية

 متطلبات الوظيفة 

  . افضلية – )لقب ثاني( درجة الماجستير – الزامي )لقب اول( درجة بكالوريوس   : التعليم

لغة  عال، وأيمعرفة اللغتين العبرية واإلنجليزية والقدرة على التعبير كتابةً وشفهياً على مستوى    :اللغات

 . افضليةإضافية تعتبر 

 . اداريخبرة مجربة في منصب  صاحب   : الخبرة

  . ادارة الموظفينخبرة في  

الخلفية والفهم في المنظمات العامة التي تحظى بدعاية جيدة والتي لها تعرض كبير لوسائل اإلعالم                

 . المختلفة

 افضلية-والخبرة السابقة في العمل مع الوزارات الحكومية  لماماال

 افضلية -خبرة في العمل مع الهيئات الدولية  

 افضلية –خبرة وخلفية في مجال الرياضة بشكل عام وكرة القدم النسائية بشكل خاص               

 , المفعول يةرخصة قيادة سار المهنية،تمثيل الفرع في المنتديات  : إضافيةمتطلبات 

 .مهام متعددة تتطلب استجابة ذات أولوية عالية   

  تحادالعمل في مكاتب اال   

 فوريبشكل اجد التو   

 .في بيئة عمل محوسبة التوافقو,  ,office اإللمام ببرامج : الحاسوبتطبيقات 

وظيفة بدوام كامل مع استعداد للعمل في ساعات غير عادية وفي عطالت نهاية األسبوع   :نطاق الوظيفة 

(100٪) . 

 .في مرحلة متقدمة ووفقاً لقرار اللجنة . من جرائم بصمة العارلم تتم إدانته بجريمة تعتبر : الموثوقية

 (. السجل الجنائيحول الموافقة على تلقي معلومات  علىأمام محاٍم ، باإلضافة  موقعتصريح سيرفق المرشح )

 . تحتفظ لجنة الشركة بالحق في عدم اختيار أي من المرشحين للمنصب أو إلغاء اإلجراء



بما في ذلك مع ) المالءمة،أو إرسال المرشحين الختبارات  / تحتفظ اللجنة بالحق في الدعوة إلجراء مقابلة و 

 . كل ذلك وفقًا لتقدير الشركة بالموصيين،وكذلك االتصال  ،(مهلة قصيرة

واستوفوا يحق للجنة استدعاء أنسب مجموعة من المرشحين الذين استوفوا شروط الحد األدنى ومتطلبات الوظيفة 

 .معظم المتطلبات اإلضافية

يجب إرسال السير الذاتية إلى البريد  . عليهميتم الرد  سوفالمناسبون فقط السيرة الذاتية لألشخاص 

 .300 رقم الوظيفة , 27.3.2023 حتى تاريخ  -  jobs@football.org.il: اإللكتروني

 . لكنه مخصص لكل من النساء والرجال مكتوب بلغة المذكر،هذا التعريف 

 

 

 

 


