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  /202161מכרז  פומבי מספר 
 

 הודעה על משרה פנויה כדלהלן:
 תואר המשרה:  

 במשכן לאמנויות הבמה, באר שבעוביטחון  אכסדרה מנהל/ת
 

 תיאור התפקיד: 
 משכן. ה שלהביטחון אחריות על מערך  •
 . , סדרנים וביטחוןמנהלי אירוע - מערך עובדים ופיקוח על ניהול    ,אחריות •
  .ביותר בוההגה באיכות  ובאי המשכןאמנים  מתן שירותים ל •
 ניהול קהל. וחירום  יבות, תרגיליבדיקות מחי    נית עבודה לביצועכבניית ת •
 . המופעים באולמות במשכן והכנות לוגיסטיות לקראת אחריות מלאה על תפעול תקין  •
 .אחריות על מערך חדר הבקרה של מבנה המשכן •
 .אחריות על מפעיל הקפיטריה •
 .הערבעות שב פעמים בשבוע 3-4בפועל לפחות  ניהול מופעים  •
   .ס מנהלי ביטחוןהתחייבות לצאת לקור •
 
 

 תנאי סף: 
 השכלה:

גבוהה   • להשכלה  המועצה  ע"י  מוכר  ממוסד  ראשון  תואר  תעודה    חובה   –בוגר/ת  לימודי  או 
 ניהול הפקה ויצירה בפועל.  ניהול הצגה/ הפקה/ות/באחד מהתחומים הבאים: תרב םרלוונטיי

               
 :ועימקצ ןניסיו

 חובה  – עובדים גדולבניהול מערך   חותיים לפשל שנת מוכח ניסיון  •
    יתרון משמעותי  –  יםגונוארבמוסדות  ניסיון קודם  •
 יתרון משמעותי  – בניהול ביטחון ובטיחות  דםקוניסיון  •
 יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת  •
 יתרון  -רקע פיקודי   •
 
 דרישות נוספת 

 ים שירותכולת הנעת עובדים ונותני תקשורת בינאישית גבוהה וי  •
 גמישות בשעות העבודה, ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות  •
 יכולת למידה גבוהה  •
 תודעת שירות גבוהה  •
 עמידה בתנאי לחץ עבודה ויכולת   •
 יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת  •
 יות ובשבתות וחגים עבודה בשעות לא שגרת •
 

 :  כפיפות
    יות הבמהומנמשכן לא, ההפקהטכני ומנהל 

 
 :היקף
   משרה.  100%

 
 : רמת תפקיד

 אושר על ידי משרד הפנים.  שמתווה העל פי   - 6
 

 הערות:
מועמד/ת שימצא/תמצא מתאים/מה למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/תידרש לעבור   .1

 מבחן התאמה. 
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  הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה. .2
או אישור שקילות תואר    ראלי מוכר להשכלה גבוהה, ישעל המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד   .3

החינוך   במשרד  מחו"ל,  אקדמיים  תארים  להערכת  ממוסד    -מהגף  תואר  בעל  הוא  אם 
לימודים להשכלה גבוהה בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפוף להוראת הדין  

 ה. מחו"ל, לרבות נציבות שירות המדינוכללי הגף להערכת תארים אקדמיים 
ותעודות .4 העסקה  אישורי  המלצות,  בצירוף  חיים,  החובה    קורות  דרישות  על  המעידים 

בציון כותרת   cv.hr@kivunim7.co.ilבובת דוא"ל וההשכלה הרשומים לעיל, ניתן להגיש לכת
 בדיוק.   16:00בשעה  30/12/2021תשפ"ב,   טבתחמישי, כ"ו המשרה וזאת עד ליום 
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